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ПРО КУЛЬТУРНИЙ
РОЗВИТОК БОЯРКИ
З ініціативи творчої гро"
мадськості міста 21 травня
відбувся круглий стіл на те"
му: "Стратегія розвитку
культури м. Боярка". Це був
спільний захід Народної Ра"
ди Боярки, Центру соціаль"
но"психологічної реабіліта"
ції населення (ЦСПР) та ГО
"Центр розвитку громад".
До участі у круглому столі
запрошені митці, представни
ки культурноосвітніх закладів,
громадських організацій та
творчих об'єднань, боярські
активісти. Захід відбувся у
формі широкого обговорення

функціональний культурний
центр. Це має вирішити вище
названі проблеми. Розглянуто
доцільність передачі у влас
ність міста кінотеатру "Кос
мос", створення відкритої кон
цертної площадки у парку Пе
ремоги.
Гаряче підтримали присутні
ідею створення у Боярці місь
кого театру. Готові працювати в
цьому напрямку та шукають
однодумців режисер та май
стер курсу КНУТКіТ ім. Карпен
каКарого Аркадій Непиталюк
та його дружина Євгенія  акт
риса та старший викладач цьо

але й на терени нової Боярки, а
також вивчити досвід діяльнос
ті закладів культури в інших
містах (Ірпінь, Буча тощо).
Різні думки були висловлені
щодо стрітарту (графіті) в Бо
ярці. Цей напрямок прикра
шання міста стрімко набуває
популярності в Україні. Місце
вий художник Олексій Приймак
готовий до творчих звершень
на теренах рідного міста, у то
му числі і для того, щоб приваб
ливішими стали довжелезні бе
тонні огорожі, під'їзди багато
поверхівок, приватні паркани.
Думки розійшлися щодо стра

СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
ПЕРЕНЕСЕНО
З метою забезпечення мож"
ливості вступу абітурієнтів з
Донецької та Луганської об"
ластей, для яких було перене"
сено дати складання ЗНО, мі"
ністерством освіти і науки
прийнято рішення про перене"
сення термінів вступної кампа"
нії 2014 року.
Згідно з ухваленим рішенням,
прийом документів від вступників
буде розпочато 11 липня, а за
вершено  7 серпня.
Під час вступної кампанії буде
функціонувати система елек
тронного вступу, за допомогою
якої можна буде оперативно по
дати документи до вищих нав
чальних закладів.
Перенесення термінів прове

дення ЗНО на Донбасі обумовле
не військовими діями на терито
рії цих областей. "На жаль, пра
воохоронні органи не дають га
рантій безпеки для дітей та педа
гогів під час проведення тесту
вання. Більше того, Державна
служба спеціального зв'язку та
захисту інформації стверджує,
що на сьогодні доставка тестових
матеріалів до цих територій не є
можливою",  підкреслили у мі
ністерстві.
Інформацію про зміни в порядку
проведення зовнішнього незалеж
ного оцінювання можна отримати
за телефоном "гарячої лінії" Укра
їнського центру оцінювання якості
освіти: (044) 503"37"93.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу на визначення місця і виконання проекту
міжконфесійної каплиці на честь невинно вбитих
на Майдані українських новомучеників

Конкурс продовжено до
23.06.2014 р. з метою залу"
чення представників міжкон"
фесійної громади (духовенс"
тва) щодо визначення місця
забудови на території м. Бояр"
ка і виконання кращої проек"
тної пропозиції міжконфесій"
ної каплиці на честь невинно

вбитих на Майдані українських
новомучеників.
Відповідальний за організацію
розгляду пропозицій конкурсу 
головний спеціаліст з питань ар
хітектури виконавчого комітету
Боярської міської ради Романюк
Андрій Олександрович, тел.:
(04598) 41"815.

Оголошення
ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!
за участю міської влади. На
численні запитання відповіли
міський голова Тарас Добрів
ський, заступник міського го
лови Валерій Дубовецький,
член профільної депутатської
комісії Людмила Гурнак.
Круглий стіл вела Марія Ки
риленко, керівник інформацій
ноаналітичної служби ЦСПР,
заступник голови правління ГО
"Центр розвитку громад". Було
розглянуто низку проблем
культурної сфери міста, прий
нято перші рішення.
Всі присутні погодились, що
особливу увагу варто приділя
ти культурним заходам, які
формують імідж Боярки в мас
штабах країни. Це, зокрема,
Молодіжний мистецький фес
тиваль ім. Івана Коваленка, ет
нофестиваль "Республіка Ма
майщина".
Йшлося також про виділення
приміщень для Боярської шко
ли мистецтв, концертної та
виставкової зали, художньої
галереї. Обговорюючи питання
цільового призначення кіноте
атру ім. М. Островського, твор
ча громадськість та місцеві ак
тивісти дійшли спільної думки,
що на базі колишнього кіноте
атру варто створити багато

го ж інституту. Під час обгово
рення з'ясувалося, що муніци
пальний театр  це давня мрія
міського голови.
Тарас Григорович розповів
також про проблеми у форму
ванні міського бюджету в су
часній соціальнополітичній
ситуації, перспективи збіль
шення фінансування культур
них потреб Боярки у найближ
чій та віддаленій перспективі.
Було прийнято рішення про
розширене  із залученням
творчої інтелігенції та бояр
ських активістів  засідання де
путатської комісії з питань ду
ховності, освіти, культури, мо
лоді та спорту, охорони здо
ров'я, материнства і дитинства
восени 2014 року для спільно
го планування бюджету за
програмою "Культура".
Також розглянуто можливість
створення у Боярці спеціаль
ного культурного фонду, адже
без допомоги місцевих підпри
ємців та боярчан, без залучен
ня коштів інвесторів прорив у
культурному розвитку міста не
можливий.
Було висловлено побажання
розширити діяльність Бояр
ського будинку культури не ли
ше на історичну частину міста,

тегії залучення до цієї діяльнос
ті молоді.
Представникам
місцевої
влади була цікава думка гро
мадськості і щодо переймену
вання площі Леніна (зокрема, є
ідея назвати площу Михайлів
ською). Але це питання варто
вирішувати комплексно, роз
робивши план реконструкції
площі.
Варто відмітити позитивне
конструктивне налаштування
учасників круглого столу, твор
чий підхід до вирішення проб
лем, готовність до конкретних
дій.
За результатами обговорен
ня, були створені перші робочі
групи культурного спрямуван
ня: Молодіжний мистецький
фестиваль ім. Івана Коваленка;
організація в Боярці муніци
пального театру; етнофести
валь "Республіка Мамайщина";
створення культурного фонду;
стрітарт (графіті); визначення
цільового призначення примі
щення кінотеатру
ім. М. Ост
ровського.
Організатори запрошують до
співпраці всіх жителів міста.
Інформаційно"аналітична
служба ЦСПР

У разі виникнення питань чи побажань щодо здійснення пе
ревезення пасажирів автотранспортними підприємствами Ки
євоСвятошинського району та по роботі КиєвоСвятошин
ського районного підрозділу електричних мереж ПАТ "АЕС
Київобленерго" звертайтеся за телефонами гарячої лінії:
(044) 454"47"20; (050) 699"71"66; (068) 76"41"914

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо надання пропозицій громадськості до
проекту генерального плану м. Боярка
Відповідно до рішення місь"
кої ради від 15.08.2013 р.
"Про внесення змін до проекту
генерального плану міста Бо"
ярка", виконавчий комітет Бо"
ярської міської ради приймає
пропозиції щодо корегування
генплану міста для подальшо"
го подання їх до проектного
інституту "Діпромісто". Про"
позиції приймаються для виз"
начення принципових вирі"
шень розвитку, планування,
забудови та іншого викорис"
тання території міста.
Пропозиції приймаються з
23.05.2014 р. до 06.06.2014 р.,
після чого питання буде винесе
не на розгляд робочої групи що
до роботи над проектом гене
рального плану міста для прото
кольного фіксування наданих
пропозицій (зауважень).

Графічні та текстові матеріали
генерального плану міста будуть
висвітлені на офіційну вебсайті
Боярської міської ради.
Пропозиції (зауваження) пода
ються до виконавчого комітету
Боярської міської ради у письмо
вій формі чи електронною пош
тою із зазначенням прізвища,
імені, по батькові та адреси осо
би, яка їх подає, у строк, перед
бачений в інформаційному пові
домленні.
Адреса виконавчого комітету
Боярської міської ради: вул. Бі
логородська, 13, тел.: 41815,
еmail: boyarkarada@ukr.net. Від
повідальний за організацію роз
гляду пропозицій (зауважень) 
головний спеціаліст з питань ар
хітектури виконавчого комітету
Боярської міської ради Романюк
Андрій Олександрович.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу на кращу проектну пропозицію щодо створення пам'ятних знаків на території м. Боярка
Відповідно до рішення се"
сії
міської
ради
від
10.04.2014 р. № 44/2008,
виконавчим комітетом Бо"
ярської міської ради прово"
диться конкурс на кращу
проектну пропозицію щодо
створення пам'ятних знаків
на території м. Боярка:
 створення пам'ятного зна
ку в парку Перемоги на честь
Дня перемоги у Великій Віт
чизняній війні;
 створення пам'ятного зна
ку біля міського будинку уро
чистих подій по вул. Білого

родській, 134а;
 створення пам'ятних знаків
при в'їзді в місто зі сторони
м. Вишневого та с. Віта Пош
това;
 створення пам'ятного зна
ку на клумбі між вул. Магіс
тральною, вул. Білогород
ською та вул. 50 років Жовтня.
Участь у конкурсі можуть
брати фізичні та юридичні осо
би, а також громадські об'єд
нання. Переможець конкурсу
має переважне право реаліза
ції свого проекту.
Конкурсні пропозиції пода

ються до виконавчого комітету
Боярської міської ради з
23.05.2014 р. по 23.06.2014 р.
у письмовій формі із зазначен
ням прізвища, імені, по бать
кові та адреси особи, яка їх по
дає, у строк, передбачений в
інформаційному повідомленні
про проведення конкурсу, але
не менш ніж протягом 30 днів з
дати опублікування повідом
лення про його проведення.
Про створення журі конкурсу
та про час і дату засідання на
визначення кращої проектної
пропозиції щодо створення

пам'ятних знаків, буде проін
формовано додатково у засо
бах масової інформації.
Адреса виконавчого коміте
ту Боярської міської ради:
08154, м. Боярка, вул. Білого
родська, 13, тел.: (04598) 41
815,
еmail:
boyarkara
da@ukr.net. Відповідальний за
організацію розгляду пропози
цій конкурсу  головний спеці
аліст з питань архітектури Ро
манюк Андрій Олександрович.
Конкурс здійснюватиметься
у відповідності до Закону Укра
їни "Про місцеве самовряду

вання в Україні", Закону Украї
ни "Про архітектурну діяль
ність", Порядку проведення
архітектурних та містобудівних
конкурсів, затвердженого пос
тановою Кабінету Міністрів Ук
раїни від 25.11.1999 р.
№ 2137, Порядку спорудження
(створення) пам'ятників і мо
нументів, затвердженого нака
зом Державного комітету Ук
раїни з будівництва та архітек
тури, Міністерством культури і
мистецтв
України
від
30.11.2004 р. № 231/806.
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СЕСІЯ"ПОЗАЧЕРГОВА, А ПРОБЛЕМИ – ЧЕРГОВІ
Саме для можливого вирі"
шення проблеми ремонту бо"
ярських шляхів депутати тер"
міново зібралися на 45 поза"
чергову сесію, яка відбулася
15 травня у приміщенні ради.
Йдеться, насамперед, про ву
лицю Сєдова, дорожнє покриття
якої викликає уже тривале роз
дратування. Про значення цієї
дороги для міста годі говорити,
отже і увага до неї особлива. На
завершення розпочатого ще то
рік ремонту не вдалося одержати
кошти, але зараз з'явилася мож
ливість залагодити справу.
Головуючий на сесії міський го
лова Тарас Добрівський та допо
відач з цього питання його перший зас
тупник Валерій Скочко пояснили, що ух
валити рішення про внесення змін до
річного та помісячного розпису видатків
спеціального фонду  це значить бути
готовим до надходження понад 563 тис
грн. на потреби міста. При цьому депу
тат Анатолій Матейко зауважив, що слід
розбірливо ставитися до підрядних ре
монтних організацій, аби кошти не "піш
ли в пісок".

Манна з неба, звичайно, не падає: за
цим стоїть кропітка робота керівництва
ради з обласними та районними струк
турами, про що повідомив Тарас Доб
рівський. Натомість Валерій Скочко по
яснив депутатам, чому кошти в сумі 504
тис. грн., якими раніше передбачалося
погасити кредиторську заборгованість,
перенаправляються на придбання
спецтехніки для потреб комунального
господарства міста. Тут йдеться про
сміттєвоз, який придбають замість пла

нованих 2х тракторів "Білорусь", що
їх відмовився через стрибок цін на
дати постачальник. Комунальна де
путатська комісія (голова А. Мірзаєв)
погодилась з таким рішенням, а от
бюджетна (голова С. Неупокой)  ут
рималася.
Отже, питання "Про внесення змін
до рішення позачергової 45 сесії Бо
ярської міської ради VІ скликання від
24.01.2014 року № 41/1889 "Про за
твердження міського бюджету на
2014 рік" було успішно проголосова
не.
У "Різному" Тарас Добрівський
звернувся до теми виборів Прези
дента України 25 травня, закликавши
депутатів активно долучитися до їх
ньої організації. Повідомив про потреби
боярчан, які у складі українського вій
ська перебувають на передовій у До
нецькій області. Війна нагадує про себе
повсякчас.
Секретар ради Ярослав Яник також
закликав усі структури ради до кон
структивної співпраці.
Ніна Харчук, депутат
Боярської міської ради

ВКЛОНИЛИСЯ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ
18 травня у парку Пе"
ремоги м. Боярка про"
ведено жалобні заходи,
покладання квітів до
пам'ятного знаку жер"
твам Чорнобиля, голо"
доморів та політичних
репресій з нагоди Дня
пам'яті жертв політич"
них репресій. Захід ор"
ганізовано Боярським
будинком
культури
спільно з Києво"Свято"
шинською райдержад"
міністрацією та Бояр"
ською міською радою.
Протягом 1621 травня
в закладах культури Бо
ярки проводяться тема
тичні заходи з нагоди Дня пам'яті жертв
політичних репресій. Зокрема, у Бояр
ській міській бібліотеці № 2 для дорос
лих влаштовано книжкову виставку.

Релігійними громадами району про
ведено молебні за загиблими унаслідок
політичних репресій.
Цього ж дня Народна рада Вишневого
провела захід, присвячений вшануван

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Боярської міської ради
№ 24/4 від 13.05.2014 р.

РІШЕННЯ
від 13 травня 2014 року

№ 24/4

ГРАФІК РОБОТИ

м. Боярка

ДНЗ м. Боярка в літній період 2014 року

Про режим роботи ДНЗ м. Боярка в літній період 2014 року
Керуючись пп. 1 п. а) ст. 32 Закону України "Про міс"
цеве самоврядування в Україні", для проведення ре"
монтних робіт та належної підготовки дошкільних нав"
чальних закладів міста до нового навчального року, "
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1. Затвердити графік роботи ДНЗ міста на літній період
2014 року згідно з графіком (додається).
2. Фінансовоекономічному відділу виконкому врахувати
зміни в режимі роботи ДНЗ при виконанні бюджету міста на
2014 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
заступника міського голови В. М. Дубовецького.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

ню пам'яті жертв політичних реп
ресій, а також з нагоди 70ої річни
ці депортації кримських татар.
У рамках заходу відбулася пре
зентація книжки британської пись
менниці Лілі Хайд "Омріяний край".
Перед численними учасниками
виступили надзвичайний та повно
важний посол України в Канаді Ігор Ос
таш та директор видавництва "Дуліби"
Марина Гримич. Саме завдяки цим лю
дям і побачили книгу українські читачі.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Період закриття
для проведення
ремонту
ДНЗ"Лісова казка" 01липня  29 серпня
Назва закладу

ДНЗ "Даринка"
ДНЗ №4 "Берізка"
ЦРД №5
"Джерельце"
ДНЗ "Іскорка"
ДНЗ
"Спадкоємець"
ДНЗ "Казка"
Школасадок
НВО1

Санітарні дні

01липня  29 серпня
01липня  29 серпня
01липня  29 серпня
01липня  29 серпня
01липня  29 серпня
25 серпня29 серпня
01липня  20 серпня

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ЩО РОБИТИ ЗІ СМІТТЯМ
Відповідно до "Правил благоустрою
міста" та затвердженого графіка вивозу
твердих побутових відходів повідомляє
мо, що вивезення побутового сміття
відбувається по вулицях згідно з графі
ком, про який Ви можите дізнатися у
диспетчера ЖКГ та за тел.: 41"170.
Наполегливо просимо:
 виставляти сміття у відповідних
сміттєвих мішках до 08:30 год. у відпо

відний до графіку день.
 не викидати сміття з приватного
сектора в контейнери і баки, встановле
ні біля сміттєвих майданчиків багато
квартирних будинків;
 не звалювати гілля, ремонтнобуді
вельні відходи, меблі та інші габаритні
ТПВ на сміттєві майданчики.
Для вивезення гілля та великогаба
ритного сміття необхідно попередньо

зробити заявку за тел.: 41170, 40357.
Мешканців, які не мають договорів на
вивезення ТПВ, для уникнення штрафу,
просимо терміново звернутися до ЖКГ
(юридичнодоговірний відділ) та уклас
ти договір.
Вдячні за розуміння та співпрацю.
Адміністрація КП "БГВУЖКГ"

КП «БГВУЖКГ»
повідомляє:
Робота з боржниками за жит"
лово"комунальні послуги про"
довжується.
У травні 2014 року:
 готується 14 судових наказів про
стягнення заборгованості за кому
нальні послуги;
 інспекторами рознесено 190 по
переджень жителям житлового фон
ду та приватного сектора про забор
гованість за житловокомунальні
послуги та вивіз ТПВ;
 укладено 45 договорів на виве
зення ТПВ;
Аварійно"ремонтна дільниця:
 продовжується прибирання го
рищ, підвалів у житлових приміщен
нях згідно з графіком,
 проводиться покіс трави на при
будинковій території по вул. Білого
родській, 21, 23, 25, 27, 41, 43,
вул. Сєдова, 9, 11, вул. Жуковського,
1, 3.
 заміна ділянок труб опалення та
заміна запірної арматури по аварій
них стояках опалення, труб холодної
води по вул. Білогородській, 21, Мо
лодіжній, 74.
 заміна аварійної ділянки труби
каналізації між 1 поверхом та під
вальним приміщенням по вул. Воро
шилова, 26.
 ліквідація аварійних ситуацій по
вул. Молодіжній, 76 та вул. Маяков
ського, 2.
 заміна стояка опалення з 1 по
6 поверх по вул. Молодіжній, 69.
По електрогосподарству:
 капітальний ремонт електропро
воду по вул. Жуковського, 4650;
 заміна автоматичного вимикача і
трансформатора струму по вул. Бі
логородській, 134 (щитова)
 капітальний ремонт електропос
тачання після пожежі по вул. Білого
родській, 134, кв. 23, 24.
Працівниками дільниці благо"
устрою:
 підтримується належний стан
вуличношляхової мережі міста,
 прибирання прибардюрної час
тини дороги по вул. 50 р. Жовтня,
 зрізано 3 аварійних дерева та
кроновано 7 дерев,
 продовжуються роботи по ре
конструкції зеленої зони та пішохід
ної доріжки по вул. 50 р. Жовтня, 50;
 проводяться роботи по косінню
зелених зон у парку "Перемоги"(за
кінчено), прибудинковій території
житлових фондів
 проведено ямковий ремонт доріг
по вул. Шевченка, 40 р. Жовтня,
Хрещатик та пл. Леніна, використа
но 8 тонн асфальту.
 відновлюється пішохідна доріжка
на вул. Молодіжній (біля ДНЗ "Спад
коємець"),
 демонтовано 9 рекламних щитів,
 відремонтовано та замінено
9 світильників вуличного освітлення.
Шановні жителі та мешканці
приватного сектора!
Доводимо до Вашого відома, що
відповідно до Правил благоустрою
міста Боярка, які затверджені рішен
ням Боярської міської ради від
24.11.2011 року № 14/701, прилеглу
територію до Ваших будинків необ
хідно утримувати в належному виг
ляді (прибирати від сміття, здійсню
вати самостійно покіс трави, мати
охайно підрізані кущі).
Для інформації: витяг з Правил
благоустрою міста Боярка.
"3.2. Громадяни у сфері благо"
устрою міста зобов'язані:
3.2.1. Утримувати в належному
стані закріплені за ними в встанов
леному порядку території. Приби
рання присадибної ділянки та при
леглої до неї території на відстані
10 метрів, включно до бордюру ву
лиці (шосе, площі, провулка тощо),
проводиться її власником або ко
ристувачем цієї ділянки. Власник
або користувач присадибної ділянки
може на умовах договору із спеціа
лізованим підприємством забезпе
чувати належне утримання території
загального користування, прилеглої
до його присадибної ділянки".
У випадку недотримання Правил
благоустрою міста буде виписано
протокол та застосовано штраф у
розмірі 340 грн.
Дякуємо за розуміння.
Адміністрація КП "БГВУЖКГ"

23 травня 2014 року

Вибори 2014

СПІЛЬНЕ ЗАВДАННЯ " ОБРАТИ
ЛЕГІТИМНОГО ПРЕЗИДЕНТА
Голова Київської обласної держадмі"
ністрації Володимир Шандра вважає:
"Громада та місцева влада мають док"
ласти усіх зусиль, аби виборчий про"
цес відбувся без порушень та прово"
кацій". Він також закликав місцеву
владу та сили самооборони бути мак"
симально уважними у день виборів та
намагатися упередити можливі прово"
кації. Необхідно сприяти роботі спо"
стерігачів від кандидатів та ОБСЄ для
підтвердження чесності та прозорості
виборів.
"Дуже важливо, аби всі розуміли, що
громадяни впливають на виборчі процеси
та довіряють системі. Певен, що ці вибори
пройдуть чесно. Зараз у мене немає сиг
налів про те, що директор школи, голов
ний лікар, начальник райвідділу міліції
прямо агітували, "переконували" голосу
вати за того чи іншого кандидата. Ми всі
добре розуміємо: якщо новообраний пре
зидент буде ігнорувати інтереси громади,
буде "кудись не туди" вести, то його чека
тиме черговий "майдан". Тому зараз го

ловне завдання громади Київщини  про
демонструвати високу явку і обрати легі
тимного президента",  переконаний Во
лодимир Шандра.

ВІДОМОСТІ ЩОДО ДІЛЬНИЧНИХ
ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ М. БОЯРКА
(Звичайні виборчі дільниці)
Дільнична виборча комісія
№ 320563
м. Боярка " вул.Сільгосптехнікум, 2, Ко"
ледж, тел.: (04598) 32"790
Голова комісії:
Бондар Тетяна Володимирівна
Заступник голови комісії:
Красовський Олександр Валерійович
Секретар комісії:
Герасимець Олена Андріївна
Дільнична виборча комісія
№ 320564, вул. Шевченка, 82,
Будинок культури,
тел.: (04598) 35"940
Голова комісії:
Петриченко Наталія Іванівна
Заступник голови комісії:
Майок Людмила Федорівна
Секретар комісії:
Кепенко Катерина Володимирівна
Дільнична виборча комісія № 320565
вул. Самійленка, 2, НВК,
тел.: (04598) 35"642
Голова комісії:
Голуб Жанна Анатоліївна
Заступник голови комісії:
Бондар Олена Володимирівна
Секретар комісії:
Яценко Наталія Миколаївна
Дільнична виборча комісія № 320566
вул. Вокзальна, 2, РайСЕС,
тел.: (04598) 35"994
Голова комісії:
Міцкевич Максим Олегович
Заступник голови комісії:
Кравченко Катерина Анатоліївна
Секретар комісії:
Лахтадир Оксана Анатоліївна
Дільнична виборча комісія № 320567
вул. Жовтнева, 49, ЗОШ № 2,
тел.: (04598) 35"286
Голова комісії:
Механна Ольга Анатоліївна
Заступник голови комісії:
Ткаченко Ірина Володимирівна
Секретар комісії:
Ніколенко Лариса Миколаївна
Дільнична виборча комісія № 320568
вул. Лисенка, 11/23, ЗОШ № 1,
тел.: (04598) 35"950
Голова комісії:
Гойдаш Михайло Михайлович
Заступник голови комісії:
Ущенко Максим Сергійович
Секретар комісії:
Погорський Владислав Олександрович
Дільнична виборча комісія № 320569
вул. Молодіжна, 77, Бібліотека,
тел.: (04598) 42"193
Голова комісії:
Костюченко Віктор Володимирович
Заступник голови комісії:
Мадамова Тетяна Василівна
Секретар комісії:
Ящук Марія Валеріївна
Дільнична виборча комісія № 320570
вул. Білогородська, 23, ЦТМ "Оберіг", тел.:
(04598) 41"409, 43"666
Голова комісії:
Отепко Анатолій Володимирович
Заступник голови комісії:
Шимко Любов Володимирівна
Секретар комісії:
Мельник Тетяна Олексіївна
Дільнична виборча комісія № 320571
вул. Леніна, 62, ЗОШ № 3,
тел.: (04598) 41"900
Голова комісії:
Кошелев Антон Валерійович
Заступник голови комісії:
Супрунов Вадим Вячеславович
Секретар комісії:
Габелюк Інна Петрівна

Дільнична виборча комісія № 320572
вул. Молодіжна, 76, ДЮСШ,
тел.: (04598) 46"824
Голова комісії:
Долгова Наталія Миколаївна
Заступник голови комісії:
Сівцов Сергій Миколайович
Секретар комісії:
Смовж Наталія Миколаївна
Дільнична виборча комісія № 320573
вул. Сєдова, 7, Гімназія,
тел.: (04598) 43"683
Голова комісії:
Кривченко Ірина Андріївна
Заступник голови комісії:
Ширкунова Олена Сергіївна
Секретар комісії:
Доільніцина Олена Петрівна
Дільнична виборча комісія № 320574
вул. Леніна, 30, БГВУЖКГ,
тел.: (04598) 43"144
Голова комісії:
Сидор Олег Степанович
Заступник голови комісії:
Алімов Вадим Анатолійович
Секретар комісії:
Богуш Світлана Григорівна
Дільнична виборча комісія № 320575
вул. Б. Хмельницького, 57"а,
ЗОШ № 5, тел.: (04598) 43"640
Голова комісії:
Круц Оксана Андріївна
Заступник голови комісії:
Алімов Анатолій Миколайович
Секретар комісії:
Красота Наталія Михайлівна
Дільнична виборча комісія № 320576
вул. Молодіжна, 12/2, гуртожиток БГВУЖКГ,
тел.: (04598) 40"819
Голова комісії:
Луців Леонід Михайлович
Заступник голови комісії:
Макарова Любов Петрівна
Секретар комісії:
Швидка Ірина Іванівна
Дільнична виборча комісія № 320577
вул. Дзержинського, 28, ЗОШ № 4, тел.:
(04598) 42"236
Голова комісії:
Прокопчук Юлія Володимирівна
Заступник голови комісії:
Михальова Алла Костянтинівна
Секретар комісії:
Атландєров Анатолій Олексійович
Дільнична виборча комісія № 321403
вул. Б. Хмельницького, 57"а,
ЗОШ № 5, тел.: (04598) 43"664
Голова комісії:
Мадамова Світлана Ігорівна
Заступник голови комісії:
Бойко Анастасія Сергіївна
Секретар комісії:
Скульський Дмитро Миколайович
Дільнична виборча комісія № 321404
вул. Сєдова, 7, Гімназія,
тел.: (04598) 46"807
Голова комісії:
Дорошенко Олена Миколаївна
Заступник голови комісії:
Абраамян Ліліт Гегамівна
Секретар комісії:
Іваницька Надія Вікторівна
(Спеціальна виборча дільниця)
Дільнична виборча комісія № 320643
вул. 40 років Жовтня, 51, ЦРЛ,
тел.: (04598)
Голова комісії:
Заступник голови комісії:
Олійник Федір Васильович
Секретар комісії:
Коновал Анастасія Вадимівна
Інфорамцію подано станом на 18:00 22 травня
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ЧЕСНІ І ПРОЗОРІ ВИБОРИ –
ЗАПОРУКА УТВЕРДЖЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА
ПРАВА І ЗАКОНУ В ДЕРЖАВІ
Важливою передумовою демо
кратичного суспільства та станов
лення незалежної Української дер
жави є можливість її громадян без
перешкодно реалізувати своє ви
борче право. Конституція України
гарантує громадянам право на
вільне волевиявлення.
Однак, на теперішньому етапі
становлення громадянського сус
пільства, непоодинокими є випадки
порушення виборчих прав грома
дян нашої держави.
Статтею 68 Основного Закону
визначено обов'язок кожної люди
ни неухильно додержуватися Кон
ституції України та законів України,
не посягати на права і свободи,
честь і гідність інших людей.
Виборчий процес завжди при
ваблює охочих можливістю зароби
ти додаткові кошти на народному
волевиявленні. Однак слід пам'ята
ти, що права однієї особи закінчу
ються там, де починаються права
іншої особи.
Кримінальний кодекс України пе
редбачає кримінальну відповідаль
ність за перешкоджання здійснен
ню виборчого права або права бра
ти участь у референдумі, роботі ви
борчої комісії або комісії з рефе
рендуму чи діяльності офіційного
спостерігача (стаття 157 КК Украї
ни), фальсифікацію виборчих доку
ментів чи підсумків голосування,
надання неправдивих відомостей
до органів Державного реєстру ви
борців чи фальсифікацію відомос
тей Державного реєстру виборців
(стаття 158 КК України), незаконне
знищення виборчої документації
або документів референдуму (стат
тя 1581 КК України), порушення та
ємниці голосування (стаття 159 КК
України).
Кожен громадянин має право від
дати свій голос лише один раз. Чин
ним законодавством України забо
ронено голосувати за інших грома
дян, оскільки право голосу є правом
кожного громадянина, тому наголо
шуємо на недопустимості голосу
вання замість членів сім'ї близьких
родичів чи будьяких інших осіб. Крім

Новини району

того повідомляємо, що кожен вибо
рець може перевірити наявність і
достовірність його даних в Держав
ному реєстрі виборців за допомогою
онлайн сервісу "Особистий кабінет
виборця"
на
інтерентсайті
https://www.drv.gov.ua/apex/f?p=111:
LOGIN.
Звертаємо увагу, що відповідно
до пункту 3 статті 7 Закону України
"Про Державний реєстр виборців"
за мотивованим зверненням ви
борця, який має право голосу на
відповідних виборах чи референду
мі, орган ведення Реєстру може
тимчасово (на період їх проведен
ня) змінити виборцю місце голосу
вання (виборчу дільницю) без зміни
його виборчої адреси. Таке звер
нення подається до органу ведення
Реєстру за місцезнаходженням
зазначеної виборцем виборчої
дільниці або за виборчою адресою
не пізніше ніж за п'ять днів до дня
голосування на відповідних вибо
рах чи референдумі. Тимчасова
зміна місця голосування виборця
(виборчої дільниці) підтверджуєть
ся посвідченням за формою, вста
новленою Центральною виборчою
комісією, яке видається виборцю.
Порядок оскарження рішень, дій
чи бездіяльності з приводу виборів
Президента України визначений
розділом XII Закону України "Про
вибори Президента України". За
змістом статей 93, 98100, 103, 104
Закону всі без винятку скарги, що
стосуються виборчого процесу, під
лягають розгляду на засіданні від
повідної виборчої комісії або судом.
Прокуратура КиєвоСвятошин
ського району застерігає усіх від
вчинення правопорушень під час
виборчого процесу та просить не
відкладно інформувати правоохо
ронні органи про виявлення чи під
готовку до вчинення злочинів чи ін
ших правопорушень проти вибор
чих прав і свобод людини і грома
дянина.
Василь Федоренко,
прокурор Києво"
Святошинського району

СПИСКИ, СКРИНЬКИ.
ПІДГОТОВКА ТРИВАЄ

Начальник відділу ведення
Держреєстру виборців Лілія
Данченко повідомила, що під
час проведення позачергових
виборів Президента України 25
травня вперше найбільше наван"
таження припадає на виборчі
дільниці саме центральної Украї"
ни. Тому відділ працює в посиле"
ному режимі.
Практично щодня працівники від
ділу приймають по 450 громадян,
які проживають чи зареєстровані на
території нашого району, працюють
тут і, згідно з Постановою ЦВК
№ 893, мають право проголосува
ти.
Попередні списки виборців були
надані вчасно, всі дільниці спрацю
вали максимально й, по можливос
ті, організовано та злагоджено. Ни
ні триває робота по перевірці до

даткових списків виборців.
Керівник апарату КиєвоСвято
шинської районної держадміністра
ції Сергій Прунцев повідомив, що
наш район отримав лише маленькі
скриньки для голосування у загаль
ній кількості 68 штук  саме ними бу
дуть забезпечені новостворені ви
борчі дільниці в Боярці, Петрівсько
му та Софіївській Борщагівці, а та
кож доукомплектовані вже існуючі.
Голова районної державної адмі
ністрації Сергій Возний наголосив:
хоч ситуація з матеріальнотехніч
ним забезпеченням виборів не
проста, та все ж вибори в районі
повинні не тільки відбутися, а й
пройти на високому рівні. Тому ще
раз закликав голів місцевих рад
максимально допомогти організу
вати виборчий процес членам ви
борчих дільничних комісій.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 26/1
від 13 травня 2014 року
м. Боярка

Про забезпечення доступності інвалідів та інших маломобіль!
них груп населення до об'єктів соціальної та інженерно!тран!
спортної інфраструктури на території м. Боярка
Розглянувши доручення голови Ки
євоСвятошинської районної держ
адміністрації № 121 від 03.04.2014 р.
"Про забезпечення доступності інва
лідів та інших маломобільних груп на
селення до об'єктів соціальної та ін
женернотранспортної інфраструкту
ри", керуючись Законом України "Про
місцеве самоврядування в Україні", 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1. Зобов'язати всі установи, органі
зації, підприємства та фізичних осіб
підприємців забезпечити на території

м. Боярка облаштування і ремонт
пандусів на місцях доступності інвалі
дів та інших маломобільних груп на
селення до об'єктів соціальної, інже
нернотранспортної та тротуарної
інфраструктури міста.
2. Опублікувати дане рішення у га
зеті "Бояркаінформ".
3. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на заступника місь
кого голови, згідно з розподілом фун
кціональних обов'язків
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
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ФЕЄРИЧНИЙ ВИСТУП
ДО 10"РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ КОМАНДИ

16 травня у Вишгородському Центрі
творчості дітей та юнацтва "Дивосвіт"
відбувся фінальний етап обласного туру
ХХ Всеукраїнського фестивалю Дружин
юних пожежників.
КиєвоСвятошинський район представля
ла дружина юних пожежників Боярського
НВК "Гімназія  ЗОШ I ст.", вихованці еколо
гічного гуртка "Fire" ЦТМ "Оберіг" під керів
ництвом Ірини Мішаровської, які стали пере
можцем обласних змагань ДЮП у номінації
"За найбільш наповнений виступ".
Нашій команді вдалося найяскравіше та
найкреативніше висвітлити тему домашньо
го завдання "Про безпеку пам'ятай, цінуй

життя  в біду не потрапляй!" Юні пожежники
гімназії не лише розповіли про наслідки сти
хійних лих та необережного поводження з
вогнем, а й разом з глядачами поринули у
проблеми всього світу: техногенні катастро
фи, природні катаклізми, війни, необачність
людини  все, що спричиняє людські жертви.
Та основним гаслом виступу ДЮП "Fire"
стали слова: "Юні пожежники усіх країн, єд
найтесь!", тому що фестиваль ДЮП об'єднує
серця молодого покоління не лише України,
а й Білорусі, Росії, Польщі.
Бажаємо нашій команді творчих злетів та
подальших перемог на всеукраїнському та
міжнародному рівнях!

САДОЧОК
МАЛЕНЬКИХ ПРАВНИКІВ
13 травня 2014 року на базі ДНЗ "Да"
ринка" відбулось районне методичне
об'єднання вихователів старшого та
середнього дошкільного віку навчаль"
них закладів Києво"Святошинського
району на тему: "Аспекти правового
виховання дітей дошкільного віку. За"
хист прав і гідності маленької дитини".
У роботі взяли участь: головний спеціа
ліст Управління освіти Г. Калабуліна; мето
дист РМЦ Л. Джижуленко; директор ра
йонного навчальнометодичного центру
практичної психології Т. Герасімюк; завіду
вачка центру розвитку "Джерельце" К.
Пшонна; завідувачка ДНЗ (ясласадок)
комбінованого типу "Спадкоємець" В. Да
рага та виховательметодист Т. Вишнев
ська.
Дитинство  найважливіший період у
житті кожної особистості. І саме в цей час
вона потребує найбільшої уваги і захисту.
Навчання правам людини  це довготрива
лий процес і здійснюється на всіх етапах
навчання та виховання дитини. І саме тому
дуже важливим є проведення правоосвіт
ніх заходів з раннього дитинства. Прове
дення правоосвітніх заходів з дітьми потре
бує спеціальних форм та методів. З метою
забезпечення ефективності
засвоєння

23 травня 2014 року

ЗАХИСТ ДІТЕЙ У ЦИФРАХ ТА ФАКТАХ
При виконавчому комітеті Бояр
ської міської ради працює спеціа
ліст у справах дітей Юлія Цимба
люк. Його діяльність узгоджується
з роботою районної служби у
справах дітей. Чимало заходів,
спрямованих на захист дітей від
несприятливих життєвих обста
вин, виконується спеціалістом у
справах дітей спільно з районною
службою у справах дітей кримі
нальною міліцією у справах дітей,
фахівцями з соціальної роботи,
громадським формуванням "Бо
ярська варта".
З метою своєчасного виявлення
сімей, які неспроможні, або не ба
жають виконувати виховні функції,
безпритульних та бездоглядних
дітей, дітей, які вживають спиртні

напої, наркотичні засоби та пси
хотропні речовини проводяться
рейди: "Здоровий побут", "Діти
вулиці", "Підліток", "Канікули",
"Вокзал", "Урок".
3 сім'ї, які опинилися в складних
життєвих обставинах, і 1 дитина,
батьки якої ухиляються від вико
нання батьківських обов'язків, пе
ребувають на обліку.
8 дітейсиріт та 42 дитини поз
бавлених батьківського піклуван
ня нині перебувають на обліку.
На обліку сімей з соціально не
захищених категорій перебуває
117 багатодітних сімей, 82 дити
ниінваліда. Дві сім'ї, які опинили
ся в складних життєвих обстави
нах в 2013 році отримали по прог
рамі "Турбота" 600 грн.

ПОДБАЙМО ПРО ЛІТНІЙ
ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ
Зважаючи на складну полі"
тичну ситуацію в країні, цього
року наші діти не матимуть
змоги оздоровитися на терито"
рії Автономної Республіки
Крим. У зв'язку з цим необхідно
знаходити альтернативні місця
літнього оздоровлення та від"
починку дітей Київської облас"
ті. Потрібно докласти спільних
зусиль, щоб кожна дитина мала
змогу відпочити, набратися
сил та позитивних емоцій для
нового навчального року.
У зв'язку з цим влада звертаєть
ся до підприємств та організацій
сприяти та долучатися до забез
печення цьогорічного літнього оз
доровлення та відпочинку дітей.
Ми живемо в досить непростий

час військових дій та мінливої си
туації. Захищаючи дітей та забез
печуючи їх повноцінним дитин
ством, ми зобов'язані дбати про
здоров'я дітей  майбутнє нашої
країни.
За більш детальною інформаці
єю звертайтеся до служби у спра
вах дітей та сім'ї райдержадмініс
трації: (044) 4544712 та міської
ради за тел.: 40371 (Цимбалюк
Юлія Миколаївна).
Ми повинні зробити все можли
ве, щоб кожна дитина, незважаю
чи на матеріальне забезпечення
та ситуацію в державі, своє міс
цезнаходження чи проблеми в
сім'ї, мала змогу повноцінно від
почити та оздоровитися.

ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ У
«СПАДКОЄМЦІ»

дошкільнятами знань, умінь і навичок є важ
ливим проведення бесід на правову тема
тику, занять з використанням художньої лі
тератури, закріплення знань у зображу
вальній та ігровій діяльності.
Педагогічним колективом дошкільного
навчального закладу "Даринка" прово
диться безперервний процес правового
виховання і правової освіти дітей.
Любов Фарцабей,
вихователь"методист

У ДНЗ "Спадкоємець" 14 трав"
ня відбулись незвичайні заняття.
Вихованці недільної школи хра"
му на честь Святого Великомуче"
ника Пантелеймона показали ді"
тям театралізовану постановку
за мотивами християнської каз"
ки.
Християнська етика сприяє ста
новленню системи елементарних
цінностей дошкільника, позитивно
го ставлення до людей, до самих
себе, до природи та предметів, 
вважають ієреї Костянтин та Андрій
Дворові, священики храму на честь
Святого Великомученика Панте
леймона.

«КАЗКА»: НОВА ЗА ФОРМОЮ ТА ЗМІСТОМ
На початку цього року у Боярці
відкрився новий дитячий садочок
"Казка" на базі колишнього дитячо"
го будинку "Родина".
І хоча поява нового дитсадка й так
подія нині непересічна, "Казка" особ
лива ще й тим, що тут уперше в Боярці
засновано групу, що працює у валь
дорфському напрямі.
Вальдорфська педагогіка  це найпо
ширеніша у світі система альтернатив
ної освіти, яка має на меті розкрити у
дитині її призначення та розвинути зак
ладене природою. Тому і підхід до кож
ної дитини у межах такої педагогіки 
дуже індивідуальний.
Згідно із вальдорфською концепці
єю, до семирічного віку дитина має
розвиватися духовно й емоційно, а не
суто інтелектуально, тому у цій групі не
завчають букви та цифри, а займають
ся спостереженнями за природою, в
ігровій формі вивчають іноземні мови
(англійську та німецьку), віршики та лі
чилочки, вчаться допомагати дорос
лим прибирати, готувати тощо.
Вальдорфці переконані, що популяр
ний нині ранній розвиток потрібен рад
ше батькам дитини для самоствер
дження, аніж самому маляті. Натомість
у вальдорфській групі багато занять,
які опосередковано впливають на роз
виток інтелекту (приміром, розвиток
дрібної моторики, а отже і мовних здіб

ностей).
Сьогодні у "Казці" групу постійно від
відують до 15 дітей, а з осені очікують
понад 20 вихованців. Дітки малюють
акварельними фарбами, грають у
пальчикові ігри, ліплять з воску, займа
ються рукоділлям, бавляться де
рев'яними іграшками, печуть печиво.
Група різновікова (36 років) і нагадує
велику родину: молодші переймають
досвід старшеньких, а старші вчаться
дбати про малюків. "Родинний" підхід
виявляється також в активній участі
батьків у житті групи: татусі обладну
ють дитячий майданчик та власноруч
майструють дерев'яний конструктор, а
мами шиють забавки із фетру, одяг для
ляльок, торбинки для дитячого одягу
тощо.
Батьки беруть активну участь у підго

товці до свят: не просто дивляться по
казові звітні концерти, а водять разом
із дітками хороводи, грають в ігри, го
тують частування. Приміром, на свято
зустрічі весни разом прикрашали де
ревця паперовими птахами та перетя
гували з дітками канат, розділившись
на групи весни та зими, а на Великдень
шукали у траві солодкі яйця, які перед
бачливо заховав зайчик.
У вальдорфській педагогіці методи
зацікавлення піснею, грою, власним
прикладом використовують замість
нотацій та наказів: "Сядь! Стій! Зроби".
І такий підхід часом набагато ефектив
ніший, ніж традиційний, добре знайо
мий теперішнім дорослим із радян
ського дитинства.
За вальдорфською методикою у світі
працюють не лише дошкільні заклади.
Перша вальдорфська школа заснована
у 1919 році у Німеччині, кількість таких
шкіл у світі почала стрімко зростати у
1980х роках і нині їх понад тисячу, в
Україні  лише чотири.
Тенденцію популяризації вальдорф
ської освіти підтримала і Боярка. Але
передовсім можливість роботи такої
групи  це заслуга Галини Косовської,
завідувачки ДНЗ "Казка", унікальної
людини: педагога із великим досвідом
і водночас відкритої до нового. Галина
Володимирівна зробила усе для ком
фортного існування групи: створила

бездоганні побутові умови, виділила
окрему територію для дерев'яного
майданчика, прийняла до педагогічно
го колективу вихователів, що володі
ють методикою, та продовжує сприяти
цій роботі.
Ініціативна група батьків

23 травня 2014 року

Е К О Л О Г ія
Часто ми прикрашаємо
своє житло декоративними
рослинами у вазонах. Але
мало хто замислюється над
тим, що рослини очищають
повітря в наших оселях та
приміщеннях. Яким же чи"
ном це відбувається?
Вихованка студії "Фітоди
зайн" (керівник Людмила Єрі
на) районного Центру твор
чості молоді "Оберіг" Яна
Щербак захистила науково
дослідницьку роботу у рамках
МАН на тему: "Як кімнатні рос
лини впливають на стан повіт
ря в приміщеннях".
Для визначення кількості та
якості мікроорганізмів у повіт
рі користуються різними мето
дами. Юна дослідниця вико
ристала найпростіший метод,
заснований на мимовільному
осадженні мікробів з повітря
на чашки Петрі з живильним
середовищем.
Об'єктом дослідження було
вибрано три кабінети Тарасів
ської ЗОШ: кабінет біології, де
знаходиться багато рослин,

Наше майбутнє
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ЗЕЛЕНІ ЛІКАРІ СПІШАТЬ НА ДОПОМОГУ
таких як фікус Бенджаміна,
традесканція, хлорофітум, гі
біскус, циссус, папороть, дра
цена, пеларгонії, аспарагуси,
ароїдні, кактуси та сукуленти;
кабінет математики, де є чоти
ри узумбарські фіалки, дві пе
ларгонії, драцена; кабінет за
рубіжної літератури, де не бу
ло рослин.
У рамках експерименту чаш
ки на 20 хв. залишають відкри
тими в приміщенні. Потім їх
закривають кришками і витри
мують в термостаті протягом
доби при температурі 37° і ще
добу  при кімнатній темпера
турі, після чого підраховують
кількість колоній, що виросли
на всій площі чашки Петрі.
Це дослідження Яні Щербак
допомогли зробити в мікробі
ологічній лабораторії Києво
Святошинського районного
відділу лабораторних дослід
жень "Київський ОЛЦ ДСЕУ".
Його результати засвідчили,
що завдяки великій кількості
рослин у кабінеті біології по
вітря виявилося найчистішим і

до, і після занять. Отже, кім
натні рослини мають значний
вплив на стан повітря.
Дослідження показали, що
рослини здатні вбирати вугле
кислий газ та безліч інших
шкідливих речовин. У їх числі
довгий список летючих орга
нічних сполук. Наприклад, це
з'єднання бензолу (знаходять
ся в деяких видах пластмас,
меблях, тканинах, сигаретно
му димі) і формальдегіди
(присутні в засобах для миття
посуду, засобах для миття під

ВЕСЕЛКА
НА БЕТОННОМУ ПАРКАНІ
Хочете побачити справ"
жнє диво? Тоді завітайте у
двір будинку № 19"а по
вул. Білогородській. Ще
декілька днів тому він ні"
чим не відрізнявся від ін"
ших, звичайних міських
дворів. Сьогодні ж сірий
бетонний паркан довжи"
ною понад 100 метрів, що
огороджує цей двір, пе"
ретворився на чарівний
світ дитячої казки. Диво
це сталося завдяки фан"
тазії, натхненню та май"
стерності більш ніж 70"ти
діточок, які взяли участь у
конкурсі дитячого та сі"
мейного малюнка.
Усі учасники конкурсу нат
хненно працювали, створю
ючи малюнки на тему: "Ве
селкова моя Україна".
І хоча кожен намалював свій не
повторний сюжет, але усі дитячі
роботи злилися в єдину гармоній
ну композицію, яка стала справ
жнім дивосвітом  світом радості
та краси. Проходячи вздовж див
ного паркану, спочатку потрапля
єш у зимову казку  ось Святий
Миколай, що несе подарунок
слухняному хлопчику, ось різдвя
ний вертеп, ось красуня Зима бі
ля новорічної ялинки. Далі  вес
няне пробудження природи, со
нечко, бджілки, хлопчик несе кві
ти своїй матері, і свята паска з пи
санками на столі. А ось і літня по
ра  козаки варять куліш, ніч на
Івана Купала, медовий Спас. А ще
 золота осінь, гриби та ягоди,
казкові краєвиди.
Усі малюнки виявилися дуже ці
кавими, тому визначення пере
можців стало нелегкою справою
для журі. В номінації "дитячий ма
люнок" переможцями стали Кате
рина Юхновська та Олеся Пилипко
з роботою "Казковий обід в осені".
Софія та Марія Новінські, Влада
Овденко отримали друге місце за
своє "Казкове літо", а Вероніка Ку
зічкіна посіла третє місце за малю
нок "Чарівне дерево".
У сімейному конкурсі перемогу
здобула ціла команда із батьків та
діточок, яка працювала над ком
позицією "Смішарики"  Катя і
Олександра Рави з мамою, Аріна
та Матвій Волощуки із мамою,
сестри Таміла та Мілана Сінько.
Роботу Антона, Кирила та Нікіти
Купрієнків було відзначено як пе
реможців у номінації "оригінальна
ідея"  хлопці зобразили дивний
підводний світ в арці будинку.
Жителі будинку, які організува
ли конкурс, а також його учасники
висловлюють щиру подяку усім,
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хто не пожалкував свого часу,
коштів, зусиль, щоб це свято від
булося. Особлива подяка ДП "Ка
парол Україна", яке безкоштовно
надало конкурсантам фарби для
малювання, а також громадській
організації "Молодь Боярки", яка
допомогла зібрати кошти на про
ведення конкурсу. Дякуємо також
місцевим підприємцям: Марині
Мещеряк та Ірині Сбитній, Олек
сандру Мамотьку (магазин кан
цтоварів "Клякса") та магазину
"Папірус", завдяки яким не тільки
переможці, але й усі учасники
конкурсу отримали призи.
Окрема подяка талановитим
педагогам КиєвоСвятошинсько
го ЦТМ "Оберіг" та Боярського
НВК "Гімназія  ЗОШ І ст." Тетяні
Поліщук, Ользі Василенко, Тамарі
Поліщук, Оксані Гажаман, Олені
Прокопенко, які взяли на себе
творче керівництво конкурсом і
підтримали своїх вихованців.
Також хочемо подякувати всім
батькам та небайдужим боярча
нам, які не тільки вболівали за
учасників конкурсу, але й долучи
лися до організації, підготовки та
проведення конкурсу.
Отже, конкурс завершено, але
пам'ять про цю подію назавжди
залишиться у серцях дітей та до
рослих, які разом створили диво,
і кожного дня казкові сюжети,
створені дітьми, будуть дивувати,
радувати та надихати усіх, хто за
вітає у двір тепер вже незвичай
ного боярського будинку.
Ми сподіваємося, що цей дос
від надихне усіх, хто хоче зробити
світ навколо себе кращим, на
здійснення цікавих ідей та добрих
задумів. Отже, не залишайтесь
байдужими, приєднуйтеся до нас,
щоб перетворити свій двір, своє
місто, свою країну у яскраву дитя
чу мрію!
Вікторія Островська

лог та чищення килимів). Ле
тючі органічні сполуки та інші
домашні забруднювачі повітря
можуть бути причиною таких
розладів, як астма, нудота,
хронічні респіраторні захво
рювання і навіть рак.
Про рослини з фітонцидни
ми властивостями, які здатні
знизити в 300 разів і більше
число мікроорганізмів у повіт
рі, слід говорити з особливою
вдячністю. До них відносяться
хвойні рослини (криптомерія,
кипарис, кипарисовик, оле
андр, лавр, мирт та інші). Всім
відомий столітник (алое) здат
ний в 4 рази знизити кількість
шкідливих мікробів, а кактус 
опунція в 67 разів зменшує
чисельність цвілевих грибів у
повітрі кімнати. Фітонцидною
активністю володіють мирт,
молочай, цитруси. З мікроба
ми (стафілококом) впорають
ся гібіскус, циссус, фікус, ака
ліфа, аглаонема та інші росли
ни. Кімнатні рослини (фікус
Бенджаміна,
традесканція,
хлорофітум) можуть поглинати

і розкладати токсичні речови
ни.
Перебуваючи у будинку, ми
можемо дихати формальдегі
дом, фенолом, ацетоном та
аміаком, оксидом азоту та вуг
лецю, аерозолі тяжких мета
лів. Концентрація деяких ре
човин (оксиди сірки, озон і
свинець) у будівлях порівняно
із зовнішнім повітрям нижча,
інших оксиду і діоксину азоту,
оксиду вуглецю, пилу  може
перебувати на одному рівні в
будинку і на вулиці. Концен
трація легких органічних речо
вин усередині приміщень
значно, інколи у 10 разів, пе
ревищує їх вміст в атмосфер
ному повітрі.
Відомо, що повітря всере
дині приміщень забруднене
сильніше зовнішнього в 1,5  4
рази. Тому важливо частіше
провітрювати
приміщення.
Але це не єдиний вихід. Слід
звернутися до зелених лікарів
і запам'ятати їх в обличчя. А
вони неодмінно допоможуть.

ВПЕВНЕНІ КРОКИ «ВІТАМІНІВ»
Команда КВН "Вітаміни" Боярської ЗОШ
№ 3 вдало провела цього навчального ро"
ку сезон КВН ЮІР. 18 квітня вони перемог"
ли на обласних змаганнях, і здобули пра"
во представляти Київську область на Все"
українських змаганнях. Тема гри була
присвячена безпеці на дорогах: "Молоде
покоління " за безпечний рух!"
Юні КВНщики порадували членів журі кміт
ливістю, гумористичними історіями з життя
пішоходів та водіїв, несподіваними сюжет
ними лініями своїх постановок, а також умін
ням захопити грою, створити для всіх ат
мосферу гарного і веселого настрою.
Інсценуваннями, піснями, танцями з гумо
ром "Вітаміни" розповіли про дорожні ситу
ації, у яких потрібно дотримуватись правил
руху, осудили тих, хто нехтує нормами пове
дінки на дорогах і вулицях, продемонструва
ли наслідки, до яких це може призвести. Ці
кавим виявився конкурс: "ЮІР news", в яко
му учасники команди представили цікаві гу
мористичні відеосюжети. Найголовнішою
ідеєю виступу стала думка про те, що рух
ЮІР дійсно об'єднує всю країну. І як це важ
ливо, щоб у кожному регіоні пролунало з ди
тячих вуст: "Вмикай увагу! Ти на дорогах Ук
раїни!"
28 квітня відбулися Всеукраїнські зональні

змагання КВН ЮІР, в яких "Вітаміни" гідно
представили Київщину та здобули впевнену
перемогу. Тож вітаємо переможців, учнів Бо
ярської ЗОШ № 3: Михайла Некрасова, Вла
дислава Шубу, Марію Кудрявцеву, Анастасію
Бондаренко, Інну Кобець, Олексія Романенка,
Олексія Харченка, Анну Мирончук, Ольгу Га
ращенко, Ярослава Євдокименка, Владисла
ва Вініченка, Андрія Вертебу, наймолодшого
учасника команди: Євгена Кавецького, а та
кож керівників команди Вікторію Кучеренко,
Оксану Мирончук та Тетяну Кудрявцеву. Бажа
ємо "Вітамінам" нових успіхів та перемог.

ЛІДЕРИ ЗРОСТАЮТЬ У БОЯРСЬКІЙ ЗОШ №3

15 травня у Боярській ЗОШ № 3 відбув"
ся районний конкурс на кращий суспіль"
но"значущий проект учнівського самов"
рядування.
На розсуд журі було представлено 13 кон
курсних проектів у трьох номінаціях. Учасни
ки конкурсу  лідери учнівського самовряду
вання навчальних закладів району під час за
хисту продемонстрували активну громадян
ську позицію, власне бачення вирішення
проблеми, креативність, соціальну значи
мість кожного проекту.
Перед журі постало непросте завдання,
адже переможці будуть представляти район
на обласному конкурсі. Роботи були пред
ставлені у трьох номінаціях: "Формуємо лі
дерську зміну", "Толерантність та духовність"
та "ЗМІ учнівського самоврядування".
Лідери учнівського самоврядування Бояр

ської ЗОШ № 3 презентували проект у
першій номінації: "Впевнені дитячі кроки
в успішне доросле майбутнє". Його ав
тори: Роман Юхименко  президент
школи, Владислав Шуба  заступник
президента школи, Максим Білоус  за
відуючий художньоестетичним відділом
Департаменту. Вони представили учас
ників проекту  ініціативну групу старших
класів та молодшу групу учнів 78 класів.
Учні зазначили, що метою проекту є
підготовка майбутніх лідерів шкільного
самоврядування, здатних реалізувати
себе в управлінській діяльності різнома
нітних напрямів, а також виховання ак
тивного громадянинапатріота нашої
держави.
У рамках роботи над реалізацією про
екту проведено ряд заходів: підготовка
молодшого складу команди КВН "Вітамі
ни"; підготовка та проведення шоу
"Школа має талант"; проведення захистів уч
нівських мініпроектів, присвячених важли
вості збереження здоров'я як найвищої цін
ності; проведення театралізованого вечора,
присвяченого 200річчю з дня народження Т.
Г. Шевченка "Сучасне бачення творчості ге
нія"; підготовка та проведення флешмобу
"Моя Україна  єдина і неподільна" та інші.
Свій виступ лідери Боярської ЗОШ № 3 за
кінчили віршем, який написав та прочитав
Максим Білоус, в якому виразив свою життє
ву громадянську позицію.
Журі високо оцінило захист даного проекту
та підготовлені матеріали  учні Боярської
ЗОШ № 3 посіли 1 місце у своїй номінації.
У подарунок усім учасникам конкурсу були
вручені яскраві дитячі енциклопедії від спон
сора конкурсу Івана Грішина.
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Новини
06:15 Спорт
06:20 Погода
06:30 Гість студії
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:20, 08:40 Гість студії
09:00 Новини
09:15 Погода
09:35 Хто у домі хазяїн?
10:00 Рояль у кущах
10:40 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:40 Національні дебати
14:35 Погода
14:50 Euronews
14:55 Діловий світ. Агросек
тор
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну Украї
ни
15:30 Погода
15:50 Вікно в Америку
16:20 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
18:00 Погода
18:05 Діловий світ
18:20 Новини
18:50 Час Ч
19:00 Про головне
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19:40 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
20:50 Діловий світ
21:00 Підсумки дня
21:30 Погода
21:40 Шустер Lіve. Будні
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 Ера бізнесу. Підсумки
00:00 На слуху

“1+1”
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з "1+1"
10:00 "Світ навиворіт  5: Ін
донезія"
11:10 Х/ф "Кур'єр з раю"
13:10 Т/с "Величне століття.
Роксолана" (1)
15:40 "Зіркова хроніка"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль" (1)
19:30 ТСН
20:40 "Секретні матеріали"
20:55 "Чистоnews"
21:10 Т/с "Свати  6" (1)
22:20 "Гроші"
23:40 ТСН
00:05 Т/с "Вікінги2" (3)

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення Мух
тара2"

07:00 Новини
07:15 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:20 "Ранок з "ІНТЕРом"
10:00 Х/ф "В очікуванні вес
ни"
12:00 Новини
12:25 Т/с "Прикмета на щас
тя"
14:00 Новини
14:20 Т/с "Прикмета на щас
тя"
14:50 "Сімейний суд"
15:25 "Чекай на мене"
17:45 Новини
18:05 Токшоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
21:00 Токшоу "Чорне дзер
кало"
23:30 Т/с "Скандал"
00:35 Х/ф "Миротворець" (2)

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Маша і ведмідь"
(1)
06:50 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Черепашки  му
тантиніндзя" (1)
08:45 М/с "Тімон і Пумба" (1)

09:10 М/ф "Сердиті пташки"
(1)
09:30 М/с "Маша і ведмідь"
(1)
10:00 Єралаш
11:10 Одна за всіх
13:30 6 кадрів
14:50 Віталька
15:55 Даєш молодь!
17:20 Т/с "Кухня" (1)
17:45 Т/с "Два батька і два
сина" (1)
18:10 Т/с "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
20:25 Т/с "Два батька і два
сина" (2)
21:00 Країна У
22:00 6 кадрів
23:00 Т/с "Світлофор" (2)
00:00 Дурнєв+1

ICTV
05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Світанок
06:10 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
06:55 Факти тижня з О. Соко
ловою (повтор)
07:45 Факти. Ранок
08:15 Факти тижня з О. Соко
ловою (продовження)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Т/с "Прокурорська пе
ревірка"
11:40 Х/ф "Карантин"
12:45 Факти. День
13:15 Х/ф "Карантин"
14:00 Т/с "Бригада"
15:45 Факти. День
16:15 Т/с "Бригада"

16:40 Т/с "Братани"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:20 Дістало!
21:15 Свобода слова з А. Ку
ликовим
00:15 Х/ф "Дейв" (2)

СТБ
05:50 "Чужі помилки. Брат"
06:30 "Усе буде добре!"
08:20 "Неймовірна правда
про зірок"
09:15 Х/ф "Навчаю грі на гі
тарі" (1)
12:55 "Слідство ведуть екс
трасенси"
13:50 "Битва екстрасенсів
13"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Слідство ведуть екс
трасенси"
20:55 Х/ф "Мати й мачуха"
(1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:35 "Детектор брехні  5.
Життя після сповіді"
00:35 "Один за всіх"

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 Kіds' Tіme
05:55 М/с "Дак Доджерс"
06:35 Kіds' Tіme
06:40 М/с "Дак Доджерс"
07:00 Підйом
08:00 Т/с "Вороніни"

11:40 Х/ф "Обладунки Бога"
13:30 Х/ф "Обладунки Бога
2"
15:35 Х/ф "Обладунки Бога
3"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
20:00 Ревізор
22:45 Ревізорпостшоу
00:30 ПеданПритула шоу

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
08:10 М/с "Смішарики" (1)
08:30 Х/ф "Острів скарбів.
Битва на острові скарбів" (1)
10:20 Х/ф "Острів скарбів  2.
Таємниця морського чудо
виська" (1)
12:00 Х/ф "Острів скарбів  3.
Таємниця на острові скарбів"
(1)
13:35 "КВК"
16:50 М/ф "Шрек назавжди"
(1)
18:15 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:20 Х/ф "Нові мурахи в
штанях" (3)

НТН

06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20, 08:40 Гість студії
09:00 Підсумки дня
09:35 Погода
09:55 Час Ч
10:05 Українського роду
10:20 Книга.ua
10:55 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:30 Т/с "МонтеКрісто"
13:45 Дорослі ігри
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агросектор
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну України
15:30 Погода
15:50 Д/ф "Гуцулка Ксеня"
16:35 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
18:00 Погода
18:05 Діловий світ
18:20 Новини
18:50 Час Ч

19:00 Про головне
19:40 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
20:50 Діловий світ
21:00 Підсумки дня
21:30 Погода
21:40 Шустер Lіve. Будні
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Від першої особи

“1+1”
06:30 "Секретні матеріали"
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з "1+1"
10:00 "У мережі "
11:05 "Чистоnews"
11:20, 12:20 "Сімейні мелод
рами  3"
13:20 Т/с "Величне століття.
Роксолана" (1)
15:35 Т/с "Татусі"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль" (1)
19:30 ТСН
20:40 "Секретні матеріали"
20:55 "Чистоnews"
21:10 Т/с "Свати  6" (1)
22:20 "Міняю жінку  9"
23:50 ТСН
00:15 Т/с "Вікінги2" (3)

ІНТЕР

05:25 Т/с "Повернення Мухта
ра2"
07:00 Новини
07:15 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:20 "Ранок з "ІНТЕРом"
10:00 Х/ф "Золоті небеса"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
14:00 Новини
14:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
14:50 "Судові справи"
15:45 "Сімейний суд"
17:45 Новини
18:05 Токшоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Земський лікар. Ко
хання всупереч"
23:30 Т/с "Скандал"
00:20 Д/ф "Герої навіки"

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Маша і ведмідь" (1)
06:50 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Черепашки  му
тантиніндзя" (1)
08:45 М/с "Тімон і Пумба" (1)
09:10 М/ф "Сердиті пташки" (1)

09:30 М/с "Маша і ведмідь" (1)
10:00 Єралаш
11:10 Країна У
13:30 6 кадрів
14:50 Віталька
15:55 Даєш молодь!
17:20 Т/с "Кухня" (1)
17:45 Т/с "Два батька і два си
на" (1)
18:10 Т/с "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
20:25 Т/с "Два батька і два си
на" (2)
21:00 Країна У
22:00 6 кадрів
23:00 Т/с "Світлофор" (2)
00:00 Надто грубо для Ютуб'а

ICTV
04:00 Факти
04:40 Світанок
05:40 Свобода слова з А. Кули
ковим (повтор)
07:45 Факти. Ранок
08:15 Свобода слова з А. Кули
ковим (продовження)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
09:45 Т/с "Прокурорська пере
вірка"
12:45 Факти. День
13:15 Т/с "Прокурорська пере
вірка"
13:25 Дістало!
14:20 Т/с "Надзвичайна ситуа
ція"
15:45 Факти. День
16:15 Т/с "Надзвичайна ситуа
ція"

16:45 Т/с "Братани"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:20 Т/с "Мисливці за голова
ми"
22:15 Під прицілом
22:45 Х/ф "Збиток" (2)
00:55 Х/ф "Дияволиця" (2)

СТБ
05:40 "Чужі помилки. Проклята
вдова"
06:25 "Усе буде добре!"
08:10 "Неймовірна правда про
зірок"
09:40 "Зіркове життя. Самот
ність перших красунь"
10:35 Х/ф "Наречена мого дру
га" (1)
12:35 "Слідство ведуть екстра
сенси"
13:35 "Зважені та щасливі  2"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна правда про
зірок"
20:00 "Слідство ведуть екстра
сенси"
20:55 Х/ф "Мати й мачуха" (1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:35 "Кохана, ми вбиваємо ді
тей"
01:05 "Зважені та щасливі  2"

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 Kіds' Tіme
05:55 М/с "Дак Доджерс"
06:35 Kіds' Tіme
06:40 М/с "Дак Доджерс"

08:50 "Агенти впливу"
09:50 Х/ф "Ігри дорослих дів
чат" (1)
12:10 Т/с "Я  охоронець  2"
15:30 Т/с "Червоні гори"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  11"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Елементарно  2"
(2)
23:45 Т/с "Закон і порядок.
Відділ особливих справ  12"
(2)
00:45 Т/с "CSI: ЛасВегас 
8" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
05:30 Срібний апельсин
06:00 Остаточний вердикт
07:00 Події
7:15 Ранок з Україною
9:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Васильки" (1)
13:45 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1 )
19:00 Події
19:45 Ток шоу "Говорить Ук
раїна"
21:00 Т/с "Королева гри" (1)
23:00 Події дня
23:30 Х / ф " Супермайк" (2)
01:35 Х / ф "Відпустка за об
міном" (2)

04:50 Т/с "Зброя"
08:20 "Правда життя. Профе
сія  трюкач"
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07:00 Підйом
08:00 Т/с "Вороніни"
09:00 Т/с "Не родись вродлива"
10:55 Т/с "Щасливі разом"
16:00 Т/с "Не родись вродлива"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Т/с "Молодіжка"
23:00 Т/с "Щасливі разом"
00:00 Абзац!

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрасна ня
ня" (1)
09:00 М/ф (1)
10:10 М/с "Смішарики" (1)
10:30 Х/ф "Острів скарбів  3. Та
ємниця на острові скарбів" (1)
12:10 Т/с "Усі жінки  відьми"
(1)
13:50 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:20 Т/с "Комісар Рекс" (1)
17:20 "Розсміши коміка"
18:15 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:20 Т/с "Відчайдушні домо
господарки" (2)

НТН
05:05 "Випадковий свідок"
05:25 Х/ф "Справа Румянце
ва" (1)
07:00 Х/ф "Хроніка пікіруючого
бомбардувальника" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Випадковий свідок"
10:00 Т/с "Коломбо" (1)
11:45 Т/с "Детективи"
12:50 Т/с "Вулиці розбитих ліх
тарів  11"
15:00 "Свідок"
15:15 Т/с "Таємниці слідства 
9" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих ліх
тарів  11"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Грабуй награбова
не" (2)
23:50 Т/с "Закон і порядок. Від
діл особливих справ  12" (2)
00:45 Т/с "CSI: ЛасВегас  9" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
06:15 Т/с "ОСА" (1)
07:00 Події
7:15 Ранок з Україною
9:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Плюс любов" (1)
11:50 Ток шоу "Говорить Ук
раїна"
13:00 Т/с "ОСА" (1)
13:50 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1 )
19:00 Події
19:45 Ток шоу "Говорить Укра
їна"
21:00 Т/с "Королева гри" (1)
23:00 Події дня
23:30Т/с"Глухар.Повернення"(1)
02:15 Події
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06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20, 08:40 Гість студії
09:00 Підсумки дня
09:50 Час Ч
10:00 Включення з Кабінету
Міністрів України
10:15 Кордон держави
10:30 Погода
10:40 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:30 Х/ф "Доля государя"
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агросек
тор
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну Украї
ни
15:30 Погода
15:50 Шлях до Чемпіонату
світу FIFA2014. Бразилія
16:15 Погода
16:30 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
18:00 Погода
18:05 Діловий світ
18:20 Новини
18:50 Час Ч

19:00 Про головне
19:40 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
20:50 Діловий світ
21:00 Підсумки дня
21:30 Погода
21:40 Шустер Lіve. Будні
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трійка, Ке
но
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Від першої особи

“1+1”
06:30 "Секретні матеріали"
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з "1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:55 "Чистоnews"
11:10, 12:10 "Сімейні мелод
рами  3"
13:10 Т/с "Величне століття.
Роксолана" (1)
15:35 Т/с "Татусі"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль" (1)
19:30 ТСН
20:40 "Секретні матеріали"
20:55 "Чистоnews"
21:10 Т/с "Свати  6" (1)
22:20 "Чотири весілля  3"
23:55 ТСН
00:20 Т/с "Вікінги2" (3)

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення Мух

тара2"
07:00 Новини
07:15 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:20 "Ранок з "ІНТЕРом"
10:00 Т/с "Земський лікар.
Кохання всупереч"
12:00 Новини
12:25 Т/с "Земський лікар.
Кохання всупереч"
13:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
14:00 Новини
14:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
14:50 "Судові справи"
15:50 "Сімейний суд"
17:45 Новини
18:05 Токшоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Земський лікар.
Кохання всупереч"
23:30 Т/с "Скандал"
00:20 Х/ф "Підозрілі особи"
(2)

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Маша і ведмідь"
(1)
06:50 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Черепашки  му
тантиніндзя" (1)

08:45 М/с "Тімон і Пумба" (1)
09:10 М/ф "Сердиті пташки" (1)
09:30 М/с "Маша і ведмідь" (1)
10:00 Єралаш
11:10 Одна за всіх
13:30 6 кадрів
14:50 Віталька
15:55 Даєш молодь!
17:20 Т/с "Кухня" (1)
17:45 Т/с "Два батька і два
сина" (1)
18:10 Т/с "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
20:25 Т/с "Два батька і два
сина" (2)
21:00 Країна У
22:00 6 кадрів
23:00 Т/с "Світлофор" (2)
00:00 Надто грубо для Ю
туб'а

ICTV
04:30 Факти
05:15 Світанок
06:15 Т/с "Таксі"
06:45 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Факти. Ранок
08:00 Зірка YouTube
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
09:50 Т/с "Прокурорська пе
ревірка"
12:45 Факти. День
13:15 Т/с "Прокурорська пе
ревірка"
13:40 Дивитись усім!
14:15 Т/с "Надзвичайна си
туація"
15:45 Факти. День
16:15 Т/с "Надзвичайна си
туація"
16:50 Т/с "Братани"

18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:20 Т/с "Мисливці за голо
вами"
22:15 Кримінальна Україна
23:10 Х/ф "Тактична сила" (2)
01:00 Х/ф "Збиток" (2)

СТБ
05:50 "Чужі помилки. Полю
вання на Зорро"
06:35 "Усе буде добре!"
08:20 "Неймовірна правда
про зірок"
09:50 "Зіркове життя. Самот
ність перших красунь  2"
10:50 "Зіркове життя. Життя
після самогубства"
11:45 "Зіркове життя. Кон
тракт на любов"
12:40 "Слідство ведуть екс
трасенси"
13:25 "Зважені та щасливі 
2"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Слідство ведуть екс
трасенси"
20:55 Х/ф "Мати й мачуха"
(1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:35 "Хата на тата"
00:25 "Зважені та щасливі  2"

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 Kіds' Tіme
05:55 М/с "Дак Доджерс"
06:35 Kіds' Tіme
06:40 М/с "Дак Доджерс"
07:00 Підйом

08:00 Т/с "Вороніни"
09:00 Т/с "Не родись врод
лива"
10:55 Т/с "Вороніни"
15:00 Т/с "Молодіжка"
16:05 Т/с "Не родись врод
лива"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Т/с "Молодіжка"
23:00 Т/с "Щасливі разом"
00:00 Абзац!

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
09:00 М/ф (1)
10:10 М/с "Смішарики" (1)
10:25 Т/с "Усі жінки  відьми"
(1)
13:50 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:20 Т/с "Комісар Рекс" (1)
17:20 "Розсміши коміка"
18:15 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:20 Т/с "Відчайдушні до
могосподарки" (2)

НТН
04:50 "Випадковий свідок"
05:00 "Легенди бандитського
Києва"
05:25 "Телеклініка доктора
Болена"
05:50 Х/ф "Не бійся, я з то
бою!" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"

09:00 "Випадковий свідок"
10:00 Т/с "Коломбо" (1)
11:55 Т/с "Детективи"
12:55 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  11"
15:00 "Свідок"
15:15 Т/с "Таємниці слідства
 9" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  11"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "NCIS: полювання
на вбивцю  10" (2)
23:45 Т/с "Закон і порядок.
Відділ особливих справ  12"
(2)
00:45 Т/с "CSI: ЛасВегас 
9" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
06:15 Т/с "ОСА" (1)
07:00 Події
7:15 Ранок з Україною
9:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Плюс любов" (1)
11:50 Ток шоу "Говорить Ук
раїна"
13:00 Т/с "ОСА" (1)
13:50 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20 Т/с "Слід" (1)
17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1 )
19:00 Події
19:45 Ток шоу "Говорить Ук
раїна"
21:00 Т/с "Королева гри" (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с "Глухар. Повернен
ня" (1)
02:15 Події
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23 травня 2014 року
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20, 08:40 Гість студії
09:00 Підсумки дня
09:35 Погода
09:55 Час Ч
10:05 Не вір худому кухарю
10:40 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:30 Т/с "Монте Крісто"
13:45 "Надвечір'я" з Т.
Щербатюк
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ.
Агросектор
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну
України
15:30 Погода
15:50 Як це?
16:25 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
18:00 Погода
18:05 Діловий світ
18:20 Новини
18:50 Час Ч
19:00 Соціальні гарантії

19:30 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
20:50 Діловий світ
21:00 Підсумки дня
21:30 Погода
21:40 Шустер Lіve. Будні
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Від першої особи

“1+1”
06:30 "Секретні матеріали"
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з "1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:50 "Чистоnews"
11:10, 12:10 "Сімейні
мелодрами  3"
13:10 Т/с "Величне
століття. Роксолана" (1)
15:35 Т/с "Татусі"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль" (1)
19:30 ТСН
20:40 "Секретні матеріали"
20:55 "Чистоnews"
21:10 Т/с "Свати  6" (1)
22:25 "Територія обману"
23:45 ТСН
00:10 Т/с "Вікінги2" (3)

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення
Мухтара2"

07:00 Новини
07:15 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:20 "Ранок з "ІНТЕРом"
10:00 Т/с "Земський лікар.
Кохання всупереч"
12:00 Новини
12:25 Т/с "Земський лікар.
Кохання всупереч"
13:25 Д/с "Слідство вели...
з Леонідом Каневським"
14:00 Новини
14:20 Д/с "Слідство вели...
з Леонідом Каневським"
14:50 "Судові справи"
15:50 "Сімейний суд"
17:45 Новини
18:05 Токшоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Земський лікар.
Кохання всупереч"
23:30 Т/с "Скандал"
00:20 Х/ф "Старим тут не
місце" (2)

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Маша і ведмідь" (1)
06:50 М/с "Шоу Гарфілда"
(1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Черепашки 
мутантиніндзя" (1)

08:45 М/с "Тімон і Пумба"
(1)
09:10 М/ф "Сердиті пташки"
(1)
09:30 М/с "Маша і ведмідь" (1)
10:00 Єралаш
11:10 Країна У
13:30 6 кадрів
14:50 Віталька
15:55 Даєш молодь!
17:20 Т/с "Кухня" (1)
17:45 Т/с "Два батька і два
сина" (1)
18:10 Т/с "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
20:25 Т/с "Два батька і два
сина" (2)
21:00 Країна У
22:00 6 кадрів
23:00 Т/с "Світлофор" (2)
00:00 Надто грубо для Ю
туб'а

ICTV
04:30 Факти
05:10 Світанок
06:15 Т/с "Таксі"
06:45 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Факти. Ранок
08:00 Зірка YouTube
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
09:50 Т/с "Прокурорська
перевірка"
12:45 Факти. День
13:15 Т/с "Прокурорська
перевірка"
13:20 Кримінальна Україна
14:15 Т/с "Надзвичайна
ситуація"
15:45 Факти. День

16:15 Т/с "Надзвичайна
ситуація"
16:50 Т/с "Братани"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
20:20 Т/с "Мисливці за
головами"
22:15 Клан
23:10 Х/ф "Незнайомець"
(2)
01:00 Х/ф "Тактична сила"
(2)

СТБ
05:35 "Чужі помилки.
Кошмар на вулиці
Фестивальній"
06:20 "Усе буде добре!"
08:05 "Неймовірна правда
про зірок"
09:35 "Зіркове життя.
Вітчими зірок"
10:40 Х/ф "Дід Мороз
мимоволі" (1)
12:05 "Слідство ведуть
екстрасенси"
13:00 "Зважені та щасливі 
2"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Слідство ведуть
екстрасенси"
20:55 Х/ф "Мати й мачуха"
(1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:35 "Я соромлюсь свого
тіла"
00:25 "Зважені та щасливі  2"

НОВИЙ КАНАЛ

¡ÓˇÍ‡
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08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Випадковий свідок"
10:00 Т/с "Коломбо" (1)
11:50 Т/с "Детективи"
12:55 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  11"
15:00 "Свідок"
15:15 Т/с "Таємниці
слідства  9" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  11"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Лютер  2" (2)
00:00 Т/с "Закон і порядок.
Відділ особливих справ 
12" (2)

05:50 Kіds' Tіme
05:55 М/с "Дак Доджерс"
06:35 Kіds' Tіme
06:40 М/с "Дак Доджерс"
07:00 Підйом
08:00 Т/с "Вороніни"
09:00 Т/с "Не родись
вродлива"
10:55 Т/с "Щасливі разом"
15:00 Т/с "Молодіжка"
16:05 Т/с "Не родись
вродлива"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Т/с "Молодіжка"
23:00 Т/с "Щасливі разом"
00:00 Абзац!

ТРК “УКРАЇНА”

К1

06:15 Т/с "ОСА" (1)
07:00 Події
7:15 Ранок з Україною
9:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Плюс любов" (1)
11:50 Ток шоу "Говорить
Україна"
13:00 Т/с "ОСА" (1)
13:50 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1 )
19:00 Події
19:45 Ток шоу "Говорить
Україна"
21:00 Т/с "Королева гри"
(1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с "Глухар.
Повернення" (1)
02:15 Події

06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
09:00 М/ф (1)
10:10 М/с "Смішарики" (1)
10:25 Т/с "Усі жінки  відьми"
(1)
13:50 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:20 Т/с "Комісар Рекс"
(1)
17:20 "Розсміши коміка"
18:15 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:20 Т/с "Відчайдушні
домогосподарки" (2)

НТН
05:05 Т/с "Таємниці
слідства  9" (1)

T V – м а р ш р у т – п’ятниця, 30
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:30, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20 Нови
ни
06:40, 07:10, 08:10 Спорт
06:45, 07:15, 08:15,
09:35, 10:35, 12:15, 18:00
Погода
06:50, 07:45, 08:20, 08:40
Гість студії
07:20 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
09:00 Підсумки дня
09:55 Час Ч
10:05 Уряд на зв'язку з
громадянами
10:50, 16:45 ГРОМАД
СЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 18:50 Діло
вий світ
12:30 Т/с "Монте Крісто"
13:45 Віра. Надія. Любов
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агро
сектор
15:15 Брифінг Кабміну
України
15:30 Музична академія.
Євробачення
19:00 Про головне

19:30, 21:25 Шустер LIVE
21:00 Підсумки дня
00:00 Підсумки

“1+1”
06:30 "Секретні матеріа
ли"
06:45, 07:10, 08:05, 09:10
"Сніданок з "1+1"
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
10:00 "Шість кадрів"
10:50 "Чистоnews"
11:05, 12:05 "Сімейні ме
лодрами  3"
13:05 Т/с "Величне сто
ліття. Роксолана  2" (1)
15:35 Т/с "Татусі"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль"
(1)
20:30 "Вечірній Київ 
2014"
22:25 "Світське життя"
23:25 "У мережі "
00:30 Х/ф"Подвійна рокі
ровка" (2)

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення

Мухтара2"
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 "Ранок з "ІН
ТЕРом"
10:00, 12:25 Т/с "Зем
ський лікар. Кохання всу
переч"
13:25, 14:20 Д/с "Слідс
тво вели... з Леонідом
Каневським"
14:50 "Судові справи"
15:50 "Сімейний суд"
18:05 Токшоу "Стосуєть
ся кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
21:00 Токшоу "Чорне
дзеркало"
23:00 Х/ф "Позвони у мої
двері"
02:30 Д/ф "Герої навіки"

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві
06:25, 09:30 М/с "Маша і
ведмідь" (1)
06:50 М/с "Шоу Гарфіл

да" (1)
07:20 М/с "Лалалупси"
(1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Черепашки 
мутантиніндзя" (1)
08:45 М/с "Тімон і Пумба"
(1)
09:10 М/ф "Сердиті
пташки" (1)
10:00 Єралаш
11:10, 14:50 Віталька
13:30, 22:15 6 кадрів
15:55 Даєш молодь!
17:15, 19:05 Розсміши
коміка
18:10, 23:00 Т/с "Світло
фор" (2)
20:00 Х/ф "Людинапа
вук2" (1)
00:00 Х/ф "Гібрид" (3)

ICTV
05:15 Світанок
06:20 Т/с "Таксі"
06:45 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Факти. Ранок
08:00 Зірка YouTube
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини з К. Стогнієм

09:50, 13:15 Т/с "Проку
рорська перевірка"
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Дивитись усім!
14:20, 16:15 Т/с "Надзви
чайна ситуація"
16:50 Т/с "Братани"
18:45 Факти. Вечір
20:20 Т/с "Мисливці за
головами"
22:15 Х/ф "Адреналін" (2)
00:00 Х/ф "Адреналін2.
Висока напруга" (2)

НОВИЙ КАНАЛ
05:55, 06:40 М/с "Дак
Доджерс"
06:35 Kіds' Tіme
07:00 Підйом
08:00, 10:55, 19:00 Т/с
"Вороніни"
09:00, 16:00 Т/с "Не ро
дись вродлива"
15:00, 21:55 Т/с "Моло
діжка"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
22:55 Х/ф "Дуже страшне
кіно3" (3)
00:40 Х/ф "Мистецтво
спокушення"

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Хто у домі гос
подар" (1)
09:00 М/ф (1)
10:10 М/с "Смішарики"
(1)
10:25 Т/с "Усі жінки 
відьми" (1)
13:50 Т/с "Дикий ангел"
(1)
15:20 Т/с "Комісар Рекс"
(1)
17:20, 00:15 "Розсміши
коміка"
18:15 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
20:10 "КВК"
22:20 "Велика різниця
поукраїнськи"

НТН
05:05 Т/с "Таємниці
слідства  9" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Т/с "Вулиці розби
тих ліхтарів  4"
13:05 Т/с "Вулиці розби

тих ліхтарів  11"
15:00 "Свідок"
15:15 Т/с "Таємниці
слідства  9" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Х/ф "Капкан для кі
лера"
21:15 Х/ф "Війна світів"
23:30 Х/ф "Нічна варта"
(2)
01:15 Т/с "Закон і поря
док. Відділ особливих
справ  11" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
06:15, 13:00 Т/с "ОСА" (1)
07:00, 09:00, 15:00, 19:00
Події
07:15 Ранок з Україною
09:10, 13:50, 15:20,
17:10, 21:00 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Плюс любов"
(1)
11:50, 19:45 Ток шоу "Го
ворить Україна"
18:00 Т/с "Сашка" (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с "Глухар. Повер
нення" (1)
03:05 Т/с "Успіх2" (1)
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06:00 Підсумки
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:25, 11:45, 13:35, 17:05,
18:10, 21:45, 22:45, 23:30
Погода
06:30 На слуху
12:05 Армія
12:20 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
13:40 Театральні сезони
14:35 Д/ф "Арганова олія 
біле золото Марокко"
15:50 Моменти життя
17:20 У гостях у Д. Гордона
18:15 Український акцент
18:45 Д/ф "Украдена весна"
19:25 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА
ЧЕННЯ
21:00 Підсумки дня
21:35 Головний аргумент
21:50 Українська пісня
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трійка, Ке
но
23:00 Від першої особи
23:35 Країна on lіne
00:00 Токшоу "Дружина"

“1+1”
06:15 "Світське життя"
07:00 "Хто там?"
08:10, 08:35 Дісней! "Гуфі та
його команда" (1)
09:05, 10:15, 11:25, 12:50 Т/с
"Свати  6" (1)
14:05 "Вечірній Київ  2014"
16:05 "Вечірній квартал у
Греції"
18:30 "Розсміши коміка  5"
19:30 ТСН

20:15 "Українські сенсації.
Родина та її бізнес"
21:20 "Вечірній квартал у
Греції"
23:30 Х/ф "Москва на Гудзо
ні" (2)
01:45 Х/ф "Грішники і святі"
(3)

ІНТЕР
05:30 Т/с "Повернення Мух
тара2"
06:15 Токшоу "Чорне дзер
кало"
08:00 "Школа доктора Кома
ровського"
08:35 Д/с "Ризиковане жит
тя. Кава"
09:30 "Новини"
10:00 Х/ф "Позвони у мої
двері"
13:50 Х/ф "Діамантова рука"
15:50 "Міжнародний фести
валь гумору "Юрмала 2013"
17:50 Концерт "Весна на За
річній вулиці"
20:00 "Подробиці"
21:00 "Великий бокс на Інте
рі за участю Олександра
Усика"
00:40 Х/ф "Стерво" (2)

ТЕТ
06:00 Х/ф "У пошуках капіта
на Гранта" (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с "Смішарики. Пін
код" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком

09:40 М/с "Дашадослідни
ця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Дієго,
вперед!" (1)
10:35 М/ф "Дон Кіхот у чарів
ній країні" (1)
11:55 Х/ф "Принцжабеня"
(1)
13:00 Х/ф "Заборонена мі
сія" (1)
14:35 Панянкаселянка
16:15 Х/ф "Аферисти Дік та
Джейн розважаються" (1)
17:50 Х/ф "Людинапавук2"
(1)
20:05 Віталька
21:00 Розсміши коміка
22:50 Уральскі пельмені
00:05 Т/с "Ходячі мерці" (3)

ICTV
06:05 Світанок
07:05 Х/ф "Космічна катас
трофа"
08:45 Зірка YouTube
09:55 Дача
10:20 Х/ф "Стільниковий"
12:20 Т/с "Мисливці за голо
вами"
12:45 Факти. День
13:15 Т/с "Мисливці за голо
вами"
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
20:10 Т/с "Мисливці за голо
вами"
22:05 Х/ф "Без компромісів"
(2)

00:00 Х/ф "Адреналін" (2)

СТБ
06:20 Х/ф "За сірниками" (1)
08:00 "Караоке на Майдані"
09:00 "Усе буде смачно!"
10:10 "Кохана, ми вбиваємо
дітей"
12:45 Х/ф "Вийшов їжачок із
туману" (1)
17:05 "Хата на тата"
19:00 "Україна має талант!
6"
22:05 "Таємниці Майстерше
фу. Одна за всіх"
23:00 "Детектор брехні  5.
Життя після сповіді"
00:35 "Я соромлюсь свого тіла"

НОВИЙ КАНАЛ
05:40 М/с "Мисливці за при
видами"
06:25 М/с "Том і Джері"
07:30, 10:00 Ревізор
12:50 Ревізорпостшоу
14:10 Хто зверху2
16:00 Т/с "Вороніни"
18:55 М/ф "Хмарно, можливі
опади у вигляді фрикаде
льок"
20:40 Х/ф "Тварина"
22:25 ПеданПритула шоу
00:10 Х/ф "Дуже страшне кі
но3" (3)

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"

07:30 М/ф (1)
09:15 М/с "Смішарики" (1)
10:00 М/ф "Барбі. Казкова
країна" (1)
11:15 Х/ф "Джек та бобове
стебло" (1)
13:00 "ВусоЛапоХвіст"
15:00 "Орел і Решка. Курор
тний сезон"
16:50 "Орел і Решка. Шопінг"
18:40 Х/ф "Голий пістолет 2
1/2" (2)
20:10 "Вечірній квартал"
21:40 Т/с "Комісар Рекс" (1)
00:20 Х/ф "Білявка з амбіція
ми" (1)

НТН
07:35 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  4"
11:30 "Речовий доказ". Мі
шень  скупник
12:00 "Головний свідок"
12:55 "Випадковий свідок"
13:45 "Правда життя. Профе
сія  офіціант"
14:15 "Круті 90ті"
15:15 Х/ф "Війна світів"
17:25 Х/ф "Дорога" (1)
19:00 Т/с "Каменська  3"
22:30 "Випадковий свідок"
23:00 Т/с "Повний місяць" (3)
02:50 Х/ф "Заряджені смер
тю" (2)

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ!
Відомому
боярському хірургу

Володимиру
Павловичу
ВІТЮКУ

22 травня
виповнилося 73 роки.
Лікар від Бога,
відданий український патріот, він
завжди стоїть на засадах вірності
національній ідеї.
Бажаємо Вам, дорогий
Володимир Павлович, довголіття і
перемог.
З повагою,
міський голова Тарас Добрівський,
депутати Боярської міської ради
та колектив редакції "Боярка!інформ"
ТРК “УКРАЇНА”
07:00 Події
7:10, 09:00 Т/с "Інтерни" (1)
10:00 Один за сто годин
11:00 Х/ф "Серце без замка" (1)
13:00 Т/с "Вогнище на снігу"
(1)

16:45 Т/с "Плюс любов" (1)
19:00 Події
19:40 Т/с "Плюс любов" (1)
22:00 Х/ф "Коли не вистачає
любові" (1)
23:50 Х/ф "Серце без замка"
(1)
01:40 Щиросердне зізнання
02:00 Події

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нашій телепрограмі позначаєть"
ся цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без нагляду батьків. 2 категорія (жовтий
трикутник) у нас " цифра (2) дозволяється перегляд дітям від 14 років у присутності
батьків. 3 категорія (червоний чотирикутник) у нас " цифра (3) не рекомендовано до
перегляду неповнолітнім за жодних умов.
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06:00 Погода
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:05 Світ
православ'я
06:35 Від першої особи
07:00 Погода
07:05 Панянка та кулінар
07:30 Токшоу "Дружина"
08:50, 09:00 Погода
09:10 Крок до зірок
09:55 Світ навколо нас
10:10 Погода
10:20 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕ
БАЧЕННЯ
10:55 Х/ф "Хлопчик на во
ді"
13:05 Погода
13:20 Телемарафон "Хочу
бути"
15:10 Погода
15:25 Як Ваше здоров'я?
16:25 Діловий світ. Тиж
день
16:55 Погода
17:00 Благодійна мистець
ка акція "Єдина країна"
20:00 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕ
БАЧЕННЯ
21:00 Підсумки дня
21:35 Фолькmusіc
22:55 Трійка, Кено, Макси
ма
23:00 Ера бізнесу. Підсум
ки
23:30 Погода

23:35 Х/ф
"Карантин"
01:20 Підсумки дня

“1+1”
06:00 Х/ф "Кур'єр" (1)
07:35 М/ф (1)
08:10, 08:35 Дісней! "Гуфі
та його команда" (1)
09:00 Лотерея "Лотозаба
ва"
10:10 ТСН
11:00 "Світ навиворіт  5:
Індонезія"
12:10 "Маша і ведмідь" (1)
13:40 "Зіркова хроніка"
14:45 "Чотири весілля  3"
16:10 "Розсміши коміка  5"
17:10 Х/ф "Викрутаси" (1)
19:30 "ТСНТиждень"
21:00 "Голос країни 4. Пе
резавантаження"
00:30 "Що? Де? Коли?"

ІНТЕР
05:00 "Міжнародний фес
тиваль гумору "Юрмала
213"
06:20 "Великий бокс на Ін
тері за участю Олександра
Усика"

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 4/5
від 13 травня 2014 року
м. Боярка
Про погодження вартості проїзду на міських
маршрутах загального користування м. Боярка
Розглянувши лист ПП "Агробудтранс", ФОП Кушнірчук
О. З. за вх. № 029/651 від 07.04.2014 року про погодження
вартості проїзду на міських маршрутах загального корис
тування м. Боярка в розмірі 2 гривні 50 копійок на території
м. Боярка КиєвоСвятошинського району Київської облас
ті, приймаючи до уваги колективне звернення жителів м.
Боярка щодо згоди на підвищення тарифу, керуючись ст.
28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Законом України "Про засади державної регуляторної по
літики у сфері господарської діяльності", Законом України
"Про автомобільний транспорт", 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1. Погодити вартість проїзду на міських маршрутах за
гального користування в розмірі 2 гривні 50 копійок на
території м. Боярка КиєвоСвятошинського району Київ
ської області.
2. Доручити міському голові Т. Г. Добрівському укласти
з перевізниками додаткові угоди до договорів на здій
снення пасажирських перевезень на міських маршрутах
загального користування м. Боярка, в частині зміни вар
тості проїзду.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення вико
навчого комітету Боярської міської ради від 15.03.2011
року № 26/1 "Про погодження вартості пасажирського
перевезення на міських маршрутах № 1, 2, 3, 4".
4. Оприлюднити дане рішення в газеті "БояркаІн
форм".
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти
на заступника міського голови В. М Дубовецького.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 45 сесія
РІШЕННЯ № 45/2100
від 15 травня 2014 року
м. Боярка
Про внесення змін до рішення позачергової 41
сесії Боярської міської ради VI скликання від
24.01.2014 року № 41/1889 "Про затвердження
міського бюджету на 2014рік"
Керуючись пп. 23 п.1 ст. 26 Закону України "Про місце
ве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом Ук
раїни, рішенням Боярської міської ради VI скликання від
24.01.2014 року № 41/1889 року "Про затвердження
міського бюджету на 2014 рік", 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1. Внести наступні зміни до річного та помісячного
розпису видатків спеціального фонду:
По КФК 170703 КЕКВ 3210 збільшити видатки в травні
на 563 150,22 грн. за рахунок залишку коштів субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на будівниц
тво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах на початок
2014 року (капітальні трансферти КП "БГВУЖКГ" на пога
шення кредиторської заборгованості за 2013 рік по ре
монту та утриманню міських доріг).
2. Внести зміни до функціональної та економічної
структури видатків спеціального фонду (бюджету роз
витку) в межах планових асигнувань, а саме:
 зменшити видатки спеціального фонду міського
бюджету
 по КФК 150101 КЕКВ 3210 на 100 000,00 грн. (капі
тальні трансферти КП "БВУЖКГ" на реконструкцію кон
тейнерних майданчиків)
 по КФК 100102 КЕКВ 3210 на 400 000,00 грн. (300
000,00 грн.  капітальні трансферти КП "БВУЖКГ" на капі
тальний ремонт ліфтів, 100 000,00 грн.  капітальні тран
сферти КП "БВУЖКГ" на капітальний ремонт житлового
фонду)
 по КФК 100203 КЕКВ 3210 на 15 000,00 грн. (15
000,00 грн.  за рахунок кредиторської заборгованості
КП "БВУЖКГ" на початок 2014 року ).
 збільшити видатки спеціального фонду міського
бюджету
 по КФК 100201 КЕКВ 3210 на 515 000,00 грн. (165
000,00 грн.  капітальні трансферти КП "БВУЖКГ" на
придбання теплового лічильника, монтаж та пусконала
годжувальні роботи на котельню "Космос", 350 000,00
грн.  капітальний ремонт обладнання котельні "Космос")
3. По КФК 100203 КЕКВ 3210 перенаправити кошти в
сумі 504 000,00 грн., виділені КП "БВУЖКГ" на погашення
кредиторської заборгованості на початок 2014 року, на
придбання спецтехніки для потреб комунального госпо
дарства міста.
4. Внести відповідні зміни до додатків 2, 3, 7 "Рішення
про затвердження міського бюджету на 2014 рік".
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти
на першого заступника міського голови В. А. Скочка.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

T V – м а р ш р у т – н е д і л я, 1
08:00 "уДачний проект"
09:00 "Школа доктора Ко
маровського. Невідкладна
допомога"
09:30 "Недільні новини"
10:00 "Орел і Решка. На
краю світу"
11:00 "Сусід на обід"
12:00 Концерт "Весна на
Зарічній вулиці"
14:15 Х/ф "Наречений"
16:10 Т/с "Поговори зі
мною про кохання"
20:00 "Подробиці тижня"
21:45 Т/с "Кохання, як не
щасний випадок" (2)
01:45 Х/ф "Усупереч долі"
(2)

ТЕТ
06:00 Х/ф "У пошуках капі
тана Гранта" (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с "Смішарики.
Пінкод" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Дашадослід
ниця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Дієго,
вперед!" (1)
10:35 М/с "Фіксики" (1)
11:05 М/ф "Пригоди Олен

ки та Єрьоми" (1)
12:50 Х/ф "Іграшки" (1)
14:50 Х/ф "Аферисти Дік та
Джейн розважаються" (1)
16:25 Мій зможе2
18:05 Країна У
20:05 Віталька
21:00 Розсміши коміка
22:50 Уральскі пельмені
00:05 Т/с "Ходячі мерці" (3)

ICTV
05:30 Факти
06:00 Світанок
07:00 Таксі
07:35 Космонавти
08:35 Дача
09:00 Дивитись усім!
09:55 Клан
10:55 Т/с "Надзвичайна си
туація"
12:45 Факти. День
13:15 Т/с "Надзвичайна си
туація"
18:45 Факти тижня з Окса
ною Соколовою
20:20 Х/ф "Пристрель їх!"
(2)
22:00 "Професіонал" Х/ф
(2)
00:05 Х/ф "Без компромі
сів" (2)

СТБ
05:35 Х/ф "Веселі зірки" (1)
07:10 Х/ф "Афоня" (1)
09:00 "Усе буде смачно!"
09:50 "Караоке на Майда
ні"
11:05 Х/ф "Мати й мачуха"
(1)
15:30 "Україна має талант!
6"
19:00 "Битва екстрасенсів
13"
21:05 "Один за всіх"
22:20 Х/ф "Там, де живе
кохання" (1)
00:10 Х/ф "Щиро Ваш..."
(1)

НОВИЙ КАНАЛ
05:25 Зона ночі
05:30 За литовської доби
05:45 Останні лицарі
05:55 Зона ночі
06:00 25й кадр
06:20 Кабріолето
08:10 Хто зверху2
10:00 Заковані
14:20 Хто зверху2
16:15 Т/с "Вороніни"
18:50 Х/ф "Двоє: я і моя

тінь"
20:40 Х/ф "Дуже погана
училка" (2)
22:45 Х/ф "Хлопцям це по
добається" (2)
00:45 Х/ф "Мистецтво спо
кушення"

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
08:10 М/с "Смішарики" (1)
08:45 М/ф "Барбі. Казкова
країна" (1)
10:00 "Їмо вдома"
11:30 "ВусоЛапоХвіст"
12:30 "Розсміши коміка"
13:25 "Орел і Решка. Шо
пінг"
14:20 "Орел і Решка. Ку
рортний сезон"
16:15 "КВК"
18:25 "Вечірній квартал"
20:00 М/ф "Монстри проти
прибульців" (1)
21:40 Т/с "Комісар Рекс"
(1)
00:20 Х/ф "Дзвінок" (2)

З 12 травня до 12 червня 2014 року на
ПівденноЗахідній залізниці проводить
ся місячник по підвищенню доходності
від перевезення пасажирів у поїздах
приміського сполучення.
В електропоїздах та при посадці в них
будуть проводитись рейди по виявлен
ню безквиткових пасажирів.
Для уникнення непорозумінь просимо
Вас завчасно купувати абонементні або
разові приміські квитки в касах станцій.
Адміністрація
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 24/3
від 13 травня 2014 року
м. Боярка
Про громадську комісію з житлових питань при
виконавчому комітеті Боярської міської ради
Відповідно до пп. 2 п. а) ст. 30, ст. 40 Закону Ук
раїни "Про місцеве самоврядування в Україні",
"Правил обліку громадян, які потребують поліп
шення житлових умов, і надання їм жилих примі
щень в УРСР", затверджених постановою Ради Мі
ністрів УРСР і Українською Республіканською ра
дою професійних спілок від 11.12.1984 № 470, з
метою вдосконалення громадського контролю та
гласності при прийнятті виконавчим комітетом
міської ради рішень з питань квартирного обліку,
надання жилих приміщень, реалізації прав грома
дян на житло, захисту цих прав від можливих пору
шень, 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Положення про громадську комі
сію з житлових питань при виконавчому комітеті Бо
ярської міської ради (Додається).
2. Затвердити склад громадської комісії з житло
вих питань при виконавчому комітеті Боярської
міської ради (Додається).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 24/2
від 13 травня 2014 року

м. Боярка

Про затвердження Переліку документів по
здійсненню подання на видачу посвідчень осо!
бам, які постраждали внаслідок Чорнобиль!
ської катастрофи (категорія 4) та неповнолітнім
дітям, які належать до потерпілих від Чорно!
бильської катастрофи (серія "Д") та видачі дові!
док відповідного напрямку
Відповідно до Закону України "Про місцеве са
моврядування в Україні", Закону України "Про ста
тус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи", Постанови
Кабінету міністрів України № 51 від 20.01.1997 року
"Про затвердження Порядку видачі посвідчень осо
бам, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка
тастрофи", Постанови Кабінету міністрів України №
106 від 23.07.1991 року "Про організацію виконання
постанов Верховної Ради Української РСР про поря
док введення в дію законів Української РСР "Про
правовий режим території, що зазнала радіоактив
ного забруднення внаслідок Чорнобильської катас
трофи" та "Про статус і соціальний захист грома
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка
тастрофи", 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Перелік документів по здійсненню
подання на видачу посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(категорія 4) та неповнолітнім дітям, які належать до
потерпілих від Чорнобильської катастрофи (серія
"Д") та видачі довідок відповідного напрямку.
2. Оприлюднити дане рішення в засобах масової
інформації та на сайті Боярської міської ради.
3. Контроль за виконання даного рішення
покласти на заступника міського голови В. М.
Дубовецького.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

04:50 Т/с "Таємниці слідс
тва  9" (1)
08:10 Т/с "Каменська  3"
11:30 "Легенди карного
розшуку". Циганське золо
то
12:00 "Агенти впливу"
12:45 "Випадковий свідок"
13:40 Х/ф "Капкан для кіле
ра"
15:15 Т/с "Я йому вірю"
19:00 Т/с "Червоні гори"
22:45 "Випадковий свідок"
23:30 "Rіse As One". Єдина
країна
00:00 Х/ф "Птеродактиль"
(3)

ТРК “УКРАЇНА”
06:30 Події
7:10, 09:00 Т/с "Недотор
кані" (1)
10:00 Т/с "Королева гри"
(1)
16:10 Т/с "Плюс любов" (1)
19:00 Події тижня
20:45, 21:30 Т/с "Інтерни"
(1)
23:00 Comedy Woman
01:00 Comedy Club

НТН

Затверджено
рішенням виконавчого комітету
від 13.05.2014 року № 24/3

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА,
які користуються залізничним транспортом!

23 травня 2014 року

СКЛАД
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Боярської міської ради
Заступник міського голови

 голова комісії

Мірзаєв Анатолій Наріманович

 заступник голови комісії, депутат Боярської міської
ради (за згодою)
 секретар комісії, головний спеціаліст з юридичних
питань виконавчого комітету Боярської міської ради;
Члени комісії:

Абесадзе Ганна Сергіївна

Яременко Людмила
Миколаївна
Маруженко Леся
Володимирівна

 депутат Боярської міської ради (за згодою)
 завідувач юридичним відділом виконавчого комітету
Боярської міської ради

Макарова Любов Петрівна

 комендант гуртожитків КП "БГВУЖКГ"

Лозинська Діана Андріївна

 юрисконсульт КП "БГВУЖКГ"

Деркач Роман Васильович

 директор ТОВ "Інкомбізнесцентр"

Халаїм Таїсія Григорівна

 комендант гуртожитку ВСТ "Боярський хлібзавод"

Сафонов Володимир
Михайлович

 депутат Боярської міської ради (за згодою)

Затверджено
рішенням виконавчого комітету
від 13.05.2014 року № 24/3

Положення

про громадську комісію з житлових питань при
виконавчому комітеті Боярської міської ради
1. Громадська комісія з житлових питань утво
рюється при виконавчому комітеті міської ради з
метою здійснення громадського контролю та глас
ності при прийнятті виконавчим комітетом рішень з
питань квартирного обліку, надання жилих примі
щень, реалізації прав громадян на житло, захисту
цих прав від можливих порушень.
2. Діяльність комісії базується на принципах
добровільності, рівноправності її членів, законнос
ті, гласності, демократизму.
3. Комісія у своїй діяльності керується Конститу
цією України, Житловим Кодексом, Законом Ук
раїни "Про місцеве самоврядування в Україні",
"Правилами обліку громадян, які потребують по
ліпшення житлових умов, і надання їм жилих примі
щень в УРСР", іншими законодавчими актами, що
стосуються житлових питань та цим Положенням.
4. Основними завданнями громадської комісії є
забезпечення громадського контролю за дотри
манням законодавства з питань взяття громадян
на квартирний облік та зняття з такого обліку, роз
поділу, бронюванню та обміну жилих приміщень
тощо, розгляду відповідних рішень спільних засі
дань адміністрації та професійних спілок підпри
ємств, установ та організацій, які здійснюють квар
тирний облік.

Затверджено
рішенням виконавчого комітету Бояр!
ської міської ради
№ 24/2 від 13.05.2014 року
Перелік документів,
необхідних для здійснення подання
на видачу посвідчень 4 категорії:
1. Заява встановленого зразка.
2. Копія паспорта та надання оригіналу,
для огляду та завірення копії.
3. Фото 3*4 (1 шт.)
4. Довідка про проживання, роботу чи
навчання на забрудненій території, станом
на 01.01.1993 року, яка підтверджує прожи
вання, роботу чи навчання не менше чоти
рьох років.
5. Копія трудової книжки, завіреної у від
ділі кадрів за місцем роботи (для працюю
чих осіб). Для непрацюючих осіб: копія тру
дової книжки та оригінал трудової книжки
для огляду, завірення та надання письмових
пояснень, у зв'язку з чим на даний час осо
ба не працює.
Перелік документів,
необхідних для здійснення подання
на видачу посвідчень серії "Д":
1. Заява встановленого зразка.
2. Копії паспортів обох батьків (в окремих
випадках: копія рішення суду про розірван
ня шлюбу, копія свідоцтва про розірвання
шлюбу, Витяг з відділу РАЦС про реєстра
цію народження дитини, відповідно до ст.
126, 133, 135 Сімейного кодексу України).
Оригінали надаються для огляду та завірен
ня копії.
3. Копія свідоцтва про народження дити
ни. Оригінал надається для огляду та заві
рення копії.
4. Довідка про проживання дитини, згідно
з якою підтверджується не менше трьох років
проживання або навчання дитини в зоні по
силеного радіоекологічного контролю.

5. Комісія готує пропозиції з житлових питань та
вносить їх на розгляд виконавчого комітету міської
ради.
6. До складу комісії входять депутати міської ра
ди, представники профспілкових органів, трудових
колективів, громадських організацій, працівники
виконавчих органів міської ради.
7. Комісія утворюється у складі: голови комісії,
заступника голови комісії, секретаря та членів ко
місії.
Головою комісії є міський голова або особа, яка
виконує його обов'язки.
8. Персональний склад комісії затверджується
виконавчим комітетом міської ради і функціонує
протягом здійснення ним своїх повноважень.
9. Голова комісії здійснює керівництво діяльніс
тю комісії, спрямовує роботу її членів за напрямка
ми діяльності. У разі відсутності голови комісії його
функції виконує заступник голови комісії.
10. Основними формами роботи комісії є засі
дання, які проводяться 1 раз на місяць або за пот
ребою.
12. Засідання комісії вважається правомочним,
якщо на ньому присутні не менше ніж 50 % її скла
ду.
За необхідності до участі в роботі комісії з пра
вом дорадчого голосу запрошуються працівники
житловокомунальних, правоохоронних органів,
органів охорони здоров'я , інших установ та органі
зацій.
13. Рішення комісії приймається простою біль
шістю голосів присутніх на засіданні членів комісії
та відображаються в протоколі, який підписують всі
члени комісії.

У разі, якщо один із батьків дитини заре
єстрований в іншому населеному пункті, до
документів додається довідка про склад
сім'ї, виданої спеціально уповноваженим
органом, та довідка з дитячої поліклініки
про те, що дитина перебуває під наглядом
лікаря від народження.
5. У разі наявності у батька (матері) пос
відчення 1, 2 або 3 категорії надати копію
посвідчення та оригінал для огляду та заві
рення копії.
Перелік документів,
необхідних для отримання довідки
про підтвердження проживання, роботи
чи навчання в зоні посиленого
радіоекологічного контролю:
1. Паспорт.
2. Довідка про проживання, роботу чи
навчання із зазначенням терміну проживан
ня, роботи, навчання та поштової адреси
підприємства, установи, організації чи нав
чального закладу.
Перелік документів,
необхідних для отримання Витягу з
протоколу про вручення посвідчень
потерпілим внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС 4 категорії:
1. Паспорт.
2. Копія посвідчення 4 категорії (за наяв
ності).
3. Свідоцтво про укладення шлюбу чи
Свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення
суду про розірвання шлюбу, тощо ( у разі
зміни прізвища).
Документи, необхідні для отримання до
відки про те,
що дитина не оформлена та не відвідує
ДНЗ:
1. Паспорт.
2. Довідка з дитячої поліклініки про те, що
дитина не оформлена та не відвідує ДНЗ.

Офіційно

23 травня 2014 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

Додаток №2
до рішення сесії
Боярської міської ради
VI скликання
від "___"_____ 2014 року
№_________________________
_________________________
_________________________
ЗАЯВА
Прошу надати дозвіл на
викуп земельної ділянки, яка
знаходиться за адресою
__________________________,
площа земельної ділянки
___________, цільове призна
чення земельної ділянки
____________________, яку я
орендую на підставі догово
ру
оренди,
укладеного
_______________ № _________
(у разі наявності).
(дата укладання) (№ дого
вору)
Надаю згоду на укладення
договору авансового внеску
в рахунок оплати вартості
земельної ділянки за адре
сою: __________________ у
розмірі 20 % від нормативної
грошової оцінки.

власністю покупців цих ділянок".
Стислий зміст регуляторно"
го акта.
Регуляторний акт розробле
ний відповідно до Земельного
кодексу України, Закону України
"Про місцеве самоврядування в
Україні".
Строк дії регуляторного ак"
та необмежений, з можливістю
внесення до нього змін та його
відміни у разі зміни чинного за
конодавства та з інших причин.
Спосіб оприлюднення регу"
ляторного акта  газета "Бояр

Додатки:
 копія документа, що по
свідчує право оренди (у разі
наявності)
 копія технічного паспор
та на об'єкт нерухомого май
на, що знаходиться на орен
дованій ділянці;
 свідоцтво на право влас
ності на об'єкт нерухомого
майна, що знаходиться на
орендованій ділянці;
 витяг з державного ре
єстру власників;
 копія паспорта та код фі
зичної особи;
 копія статуту, свідоцтва
про державну реєстрацію,
довідка про присвоєння
ідентифікаційного коду для
юридичних осіб.
Витяг з технічної докумен
тації нормативної грошової
оцінки на дану земельну ді
лянку
Дата

Підпис

каінформ".
З повним текстом проекту ре
гуляторного акта можна також
ознайомитись безпосередньо у
каб. 13 Боярської міської ради
(м. Боярка, вул. Білогородська,
13) щоденно з 08:00 до 17:00,
тел.: 41815.
Пропозиції та зауваження до
проекту регуляторного акта
приймаються письмово впро
довж місяця з дня оприлюднення
регуляторного акта за адресою:
м. Боярка, вул. Білогородська,
13, каб.13.
Додаток №3
до рішення сесії Боярської міської ради VI скли"
кання
від "___"_____ 2014 року №_______
Договір
про оплату авансового внеску
в рахунок оплати ціни
земельної ділянки
м. Боярка
________20___року.

Боярська міська рада, в особі міського голови Доб
рівського Тараса Григоровича, який діє на підставі Зако
ну України "Про місцеве самоврядування в Україні", на
далі Сторона1, та П. І. П. особи, яка виявила бажання
викупити земельну ділянку (паспорт: серія МЕ №
378010), який зареєстрований за адресою: …. (у випадку
укладення договору з юридичною особою найменування
юридичної особи), надалі Сторона2, уклали цей Договір
про наступне:
Предмет договору
1. Предметом цього договору є порядок та розмір
сплати Стороною2 авансового внеску в рахунок оплати
вартості земельної ділянки площею __________ кв. м., що
розташована за адресою: ____________________________,
цільове призначення ділянки _______________.
2. Сума та порядок оплати авансового внеску
2.1 Згідно з витягом з технічної документації про нор
мативну грошову оцінку земельної ділянки, виданого
Держземагенством КиєвоСвятошинського району від
_____ № нормативна грошова оцінка земельної ділянки
становить ______ грн. ( ).
2.2 Авансовий внесок, що підлягає перерахуванню
Стороною2, становить 20 (двадцять) відсотків від нор
мативної грошової оцінки земельної ділянки, вказаної в
п. 2.1 Договору, та становить _____ грн. (_____гривень).
Обов'язки Сторін
3.1. Сторона2 перераховує авансовий внесок впро

Про затвердження Порядку продажу
земельних ділянок несільськогосподар!
ського призначення, на яких розташовані
об'єкти нерухомого майна, що є власністю
покупців цих ділянок на території міста Бо!
ярка
З метою забезпечення гарантій та прав на
набуття права власності на землю й захисту
прав територіальної громади з регулювання та
розвитку ринку землі, керуючись Конституцією
України, ст. 12, 127, 128 Земельного Кодексу
України, ст. 26, 33 Закону України "Про місцеве
самоврядування в України", 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначен
ня, на яких розташовані об'єкти нерухомого
майна, що є власністю покупців цих ділянок
згідно з додатком (Додаток 1).
довж 10 (десяти) календарних днів після укладення До
говору.
Авансовий внесок перераховується Стороною2 Сто
роні1 в безготівковому порядку, шляхом перерахування
(переказу) коштів на банківський рахунок.
Сторона2, не пізніше 3 (трьох) банківських днів після
перерахування авансового внеску, зобов'язана предста
вити Стороні1 оригінал примірника платіжного доручен
ня (квитанції) про перерахування коштів.
3.2. Сторона1 зобов'язується оплатити роботи з
проведення експертної грошової оцінки земельної ді
лянки за рахунок внесеного стороною2 авансового
внеску.
4. Використання Стороною"1 суми авансового
внеску
4.1 Підставою для фінансування робіт з проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки є рішення
Боярської міської ради № _____ від _____ року (Сторони
1) про надання дозволу на проведення експертної гро
шової оцінки землі.
4.2 Після виконання Стороною2 п. 3.1 даного Дого
вору, Сторона1 укладає договір з ліцензійною організа
цією на проведення експертної грошової оцінки земель
ної ділянки, що знаходиться за адресою:______________.
(адреса земельної ділянки)
4.3 Сума коштів, яка передбачена п. 2.2 даного Дого
вору зараховується до ціни продажу земельної ділянки.
4.4 У разі відмови Сторони2 від укладення договору
купівліпродажу земельної ділянки, кошти, сплачені Сто
роною2 в рахунок авансового внеску, не повертаються.
4.5. У випадку відмови Боярської міської ради від зат
вердження звіту оцінки земельної ділянки та її продажу,
авансовий внесок повертається в частині, який зали
шився від проведеного звіту, за відповідною заявою Сто
рони2.
5. Заключні положення
5.1 Даний Договір набуває чинності з моменту його

Додаток №1 до проекту рішення сесії
VI скликання №
від_________2014 року
Боярської міської ради

ПОРЯДОК
продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого май
на, що є власністю покупців цих ділянок
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Земельного
кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону Украї
ни "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанови Кабі
нету Міністрів України № 381 від 22 квітня 2009 року "Про
затвердження порядку здійснення розрахунків з розстро
ченням платежу за придбання земельної ділянки державної
та комунальної власності" та інших актів чинного законо
давства та регулює порядок продажу земельних ділянок, на
яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю
громадян, фізичних осібпідприємців, юридичних осіб.
1.2. Об'єктами продажу є земельні ділянки несільськогос
подарського призначення, на яких розташовані об'єкти не
рухомого майна, що перебувають у власності громадян, фі
зичних осібпідприємців та юридичних осіб. Норми цього
положення поширюються на земельні ділянки, які розташо
вані в межах міста Боярка та належать до категорії земель,
що можуть бути передані у власність згідно з чинним зако
нодавством України.
1.3. Суб'єктами правовідносин з продажу земельних діля
нок є:
Продавець: Боярська міська рада в межах повноважень,
визначених чинним законодавством України.
Покупці: громадяни, фізичні особипідприємці та юри
дичні особи, які є власниками об'єктів нерухомого майна,
розташованого на земельних ділянках у місті Боярка.
1.4. Продаж земельних ділянок у власність здійснюється
за заявами (клопотаннями) власників об'єктів нерухомого
майна, розташованого на земельних ділянках м. Боярка.
Продаж земельних ділянок за заявами (клопотаннями) заці
кавлених осіб полягає в передачі права власності на зе
мельну ділянку покупцю за ціною, визначеною на підставі
експертної грошової оцінки відповідно до встановленого
чинним законодавством порядку.
1.5. Підготовку проектів рішень міської ради про продаж
(відмову в продажу) земельних ділянок під власним майном
забезпечує спеціаліст із земельних питань виконавчого ко
мітету.
1.6. Укладення договорів про сплату авансового внеску,
контроль за сплатою авансового внеску та надходження
коштів від продажу земельних ділянок забезпечує фінансо
воекономічний відділ виконавчого комітету. Замовлення
експертної грошової оцінки після проведення конкурсного
відбору з метою визначення ціни земельної ділянки здій
снює виконавчий комітет Боярської міської ради.
1.7. Цей порядок не поширюється на продаж земельних
ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають прива
тизації.
2. Порядок викупу земельних ділянок, на яких розташова
ні об'єкти нерухомого майна:
2.1. Громадяни, фізичні особипідприємці та юридичні
особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у влас
ність (під власним майном), подають заяву (клопотання) до
міської ради.
2.2. У заяві (клопотанні) зазначаються: місце розташуван
ня земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та
площа, а також згода на укладення договору про сплату
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.
До заяви (клопотання) додаються:
а) документ, що посвідчує право користування земель
ною ділянкою (у разі його наявності) та документи, що пос
відчують право власності на нерухоме майно (будівлі та спо
руди), розташоване на цій земельній ділянці (нотаріально
завірені копії);
б) копія установчих документів для юридичної особи, а
для громадянина  копія документа, що посвідчує особу;
в) свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи
підприємця у разі продажу земельної ділянки фізичній особі
підприємцю.
г) витяг з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки.
2.3.Міська рада у місячний строк розглядає заяву (клопо
тання) і приймає рішення про надання дозволу на розроб
лення проекту землеустрою щодо відведення земельної ді
лянки та/або про проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи про відмову в продажу із зазначенням
обґрунтованих причин відмови.
Підставою для відмови у продажу земельної ділянки є:
а) неподання документів, необхідних для прийняття рі

шення щодо продажу такої земельної ділянки;
б) виявлення недостовірних відомостей у поданих доку
ментах;
в) якщо щодо суб'єкта підприємницької діяльності пору
шена справа про банкрутство або припинення його діяль
ності;
г) встановлена Земельним кодексом України заборона на
передачу земельної ділянки у приватну власність;
д) відмова від укладення договору про сплату авансового
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки;
е) в інших випадках, передбачених чинним законодавс
твом.
Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бу
ти оскаржене в суді.
2.4. Рішення Боярської міської ради про надання дозволу
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділян
ки є підставою для проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки та укладення договору про оплату аван
сового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки згід
но з типовим договором.
2.5. Кошти в рахунок авансового внеску в розмірі не біль
ше 20 відсотків вартості нормативногрошової оцінки зе
мельної ділянки сплачуються громадянином, фізичною осо
боюпідприємцем або юридичною особою в 10денний тер
мін після укладання відповідного договору. Авансові внески
використовуються для фінансування робіт з проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки. Вартість
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
не може бути більшою ніж авансовий внесок покупця такої
ділянки.
2.6. Після сплати покупцем земельної ділянки авансового
внеску виконавчим комітетом Боярської міської ради прово
диться конкурсний відбір суб'єкта оціночної діяльності у
сфері оцінки земель та здійснюється замовлення експер
тної грошової оцінки земельної ділянки шляхом укладення
відповідного договору в межах оплати авансового внеску.
2.7. Ціна земельної ділянки визначається за експертною
грошовою оцінкою, що проводиться організаціями, які ма
ють відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт на за
мовлення виконавчого комітету Боярської міської ради.
Фінансування робіт з проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесено
го покупцем авансу, що становить не більше 20 відсотків
вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною
грошовою оцінкою земельної ділянки. Порядок зарахування
та використання коштів авансового внеску здійснюється
згідно з Постановою Кабінета Міністрів України.
Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу
земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення до
говору купівліпродажу земельної ділянки сума авансового
внеску не повертається.
Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здій
снюватися з розстроченням платежу за згодою сторін, але
не більше ніж на п'ять років.
2.8. Порядок здійснення розрахунків з розстроченням
платежу за придбання земельної ділянки визначається Кабі
нетом Міністрів України.
2.9. Рішення міської ради про продаж земельної ділянки є
підставою для укладення договору купівліпродажу земель
ної ділянки.
У разі невмотивованого зволікання або ухилення покуп
цем від укладення договору купівліпродажу земельної ді
лянки протягом місяця з дати прийняття міською радою рі
шення про продаж земельної ділянки, міська рада має пра
во ініціювати скасування цього рішення, при цьому авансо
вий внесок покупцю не повертається.
2.10. Міська рада укладає з покупцем договір купівліпро
дажу земельної ділянки, який підлягає нотаріальному пос
відченню. Документ про оплату або про сплату першого
платежу (у разі продажу земельної ділянки з розстроченням
платежу) є підставою для видачі свідоцтва на право влас
ності на земельну ділянку та її державної реєстрації.
2.11. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок у
місті Боярка, зараховуються до державного та/або міського
бюджету у порядку, визначеному чинним законодавством.
2.12. Врахувати, що питання, які не врегульовані цим По
рядком, регулюються нормативноправовими актами дію
чого законодавства України.
СЕКРЕТАР РАДИ
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергової VІ скликання
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ № /
від ___________2014 року
м. Боярка

про оприлюднення проекту регуляторного акта "
рішення Боярської міської ради
"Порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна,
що є власністю покупців цих ділянок"
Виконавчий комітет Боярської
міської ради відповідно до ст. 9
Закону України "Про засади дер
жавної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності"
з метою одержання зауважень і
пропозицій фізичних та юридич
них осіб, їх об'єднань повідомляє
про оприлюднення проекту регу
ляторного акта  проекту рішення
Боярської міської ради "Порядок
продажу земельних ділянок не
сільськогосподарського призна
чення, на яких розташовані
об'єкти нерухомого майна, що є
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Я. М. ЯНИК

2. Затвердити форму заяви про надання
дозволу на викуп (Додаток 2).
3. Затвердити типовий договір авансового
внеску оплати авансового платежу в рахунок
оплати ціни земельної ділянки, фінансування
робіт з організації продажу земельної ділянки
(Додаток №3).
4. Надати повноваження першому заступни
ку міського голови на підписання договору про
оплату авансового платежу оплати ціни зе
мельної ділянки, фінансування робіт з органі
зації продажу земельної ділянки за рахунок
авансового платежу.
5. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на комісію з питань регламенту, пра
вової політики, депутатської етики та контролю
за виконанням рішень ради та її виконавчого
комітету.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

підписання Сторонами і діє до повного його виконання.
5.2 Даний Договір є чинним впродовж всього строку
його дії і не може бути розірваним Сторонами в односто
ронньому порядку за виключенням випадків, вказаних у
цьому Договорі.
5.3 У разі, якщо Сторона2 порушить строки перера
хування авансового внеску, які вказані в п. 3.1 цього До
говору, більше ніж на 10 (десять) календарних днів, да
ний Договір вважається розірваним Стороною1 в од
носторонньому порядку. Про розірвання Договору в од
носторонньому порядку Сторона1 направляє Стороні2
відповідне письмове повідомлення, в якому зазначаєть
ся причина розірвання Договору та дата, з якої Договір
вважається розірваним Стороною1 в односторонньому
порядку.
Розірвання Договору в односторонньому порядку є
підставою для скасування Боярською міською радою рі
шення про надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки від
року №
5.4 Умови цього Договору мають однакову зо
бов'язальну силу для його Сторін і можуть бути змінені
Сторонами тільки за їх взаємною згодою.
5.5 Жодна із Сторін не має права передавати свої
права та обов'язки за даним Договором третій стороні.
5.6 Питання, що стосуються виконання Сторонами
умов цього Договору і не знайшли відображення в Дого
ворі, вирішуються відповідно до вимог чинного законо
давства України. Спори, що виникають при виконанні
умов цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом
переговорів, а при недосягненні згоди в судовому по
рядку.
5.7 Даний Договір складено в простій письмовій фор
мі у двох примірниках, по одному примірнику для кожної
Сторони.
Підписи сторін:
Сторона"1:
Сторона"2:
Боярська міська рада

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення
Боярської міської ради
"Порядок продажу земельних діля
нок несільськогосподарського приз
начення, на яких розташовані об'єкти
нерухомого майна, що є власністю
покупців цих ділянок"
Даний аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Боярської міської ра
ди "Порядок продажу земельних діля
нок несільськогосподарського приз
начення, на яких розташовані об'єкти
нерухомого майна, що є власністю
покупців цих ділянок" (далі Аналіз),
підготовлений відповідно до вимог
Закону України "Про засади держав
ної регуляторної політики у сфері гос
подарської діяльності" з метою одер
жання зауважень та пропозицій по ви
щезазначеному проекту рішення Бо
ярської міської ради.
І. Опис проблеми
Надходження від продажу земель
них ділянок  одне з вагомих джерел
доходів міського бюджету і найбільше
джерело доходів до бюджету розвит
ку є реальним резервом збільшення
доходної частини міського бюджету.
Надходження від продажу земельних
ділянок спрямовуються проведення
ремонтних, реконструкційних робіт та
на благоустрій міста.
Статтею 128 Земельного кодексу
України визначено:
 фінансування робіт з проведення
експертної грошової оцінки земельної
ділянки здійснюється за рахунок вне
сеного покупцем авансу;
 сума авансового внеску зарахову
ється до ціни продажу земельної ді
лянки. У разі відмови покупця від ук
ладення договору купівліпродажу зе
мельної ділянки сума авансового
внеску не повертається;
 кошти, отримані від продажу зе
мельних ділянок державної або кому
нальної власності, зараховуються ор
ганами державної влади або органа
ми місцевого самоврядування відпо
відно до державного та/або місцевих
бюджетів у порядку, визначеному за
коном.
З метою приведення у відповід
ність порядку викупу земельних діля
нок вимогам чинного законодавства
та здійснення процедури продажу зе
мельних ділянок, що дасть можли
вість збільшити надходження до бюд
жету розвитку бюджету міста, роз
роблено даний Порядок.
ІІ. Цілі державного регулювання
Приведення у відповідність чинно
го регулювання з принципами дер
жавної регуляторної політики.
Удосконалення нормативноправо
вих актів щодо регулювання земель
них відносин, запровадження порядку
викупу земельних ділянок під майном.
Збільшення надходжень доходної
частини міського бюджету.
ІІІ. Визначення та оцінка альтерна
тивних способів досягнення
визначених цілей
Затвердження Порядку продажу
земельних ділянок несільськогоспо
дарського призначення, на яких роз

ташовані об'єкти нерухомого майна,
що є власністю покупців цих ділянок.
Можливі способи та їх оцінка.
При затвердженні Порядку:
 збільшення надходжень доходної
частини міського бюджету;
 впорядкування механізму викупу
земельних ділянок відповідно до ви
мог ст. 128 Земельного кодексу Украї
ни.
ІV. Обґрунтування можливості до
сягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акта
Позитивно на дію регуляторного
акта може вплинути подолання кризо
вих явищ в економіці міста. Для адмі
ністрування процесу немає необхід
ності створювати нові робочі місця.
Для впровадження вимог цього ре
гуляторного акта не потрібно додат
кових витрат з бюджету.
V. Очікувані результати від прийнят
тя регуляторного акта
Прийняття даного проекту надасть
можливість:
 здійснювати викуп земельних ді
лянок під власним майном суб'єктами
господарювання міста;
 збільшити доходну частину місь
кого бюджету;
 направити додаткові кошти на
благоустрій міста та ремонтних, ре
конструкційних робіт, оскільки спожи
вачами суспільних благ є всі мешканці
міста.
З цією метою міська рада приймає
рішення "Порядок продажу земель
них ділянок несільськогосподарсько
го призначення, на яких розташовані
об'єкти нерухомого майна, що є влас
ністю покупців цих ділянок
VI. Показники ефективності регуля
торного акта
 надходження коштів до міського
бюджету;
 кількість суб'єктів, які викуплять
земельні ділянки;
 розмір коштів і час, що буде вит
рачений суб'єктом підприємницької
діяльності на виконання вимог акта;
 рівень поінформованості суб'єк
тами підприємницької діяльності з ос
новних положень акта.
Прийняття зазначеного регулятор
ного акта дозволить одержати додат
кові грошові кошти, які надійдуть до
міського бюджету та здійснити більш
прозорим процес викупу земельних
ділянок.
VII. Заходи, за допомогою яких бу
де здійснюватись відстеження
результативності акта
Цільова група: фізичні особи та
суб'єкти господарювання.
Відстеження результатів акта буде
здійснюватися шляхом опитування
суб'єктів підприємницької діяльності.
Строки базового та повторного від
стеження будуть визначені розробни
ком проекта відповідно до ст. 10 Зако
ну України "Про засади державної ре
гуляторної політики у сфері господар
ської діяльності".
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Події та імена

МИСТЕЦЬКИМ СПЛЕСКОМ ЖАНРІВ
ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ МУЗЕЇВ
Аудиторія надзвичайно чутливо реагу
вала на численні вірші і пісні патріотичні,
пронизані щемом, болем і вірою у пере
могу. Співавтором пісень Чорногуза вис
тупає переважно композитор Віктор Ох
ріменко  лікар з Чернігівщини, який укупі
з поетом створив справжні перлини, як
от: "Танго берези", "Ода вишиванці".
Щоправда, на слова пана Ярослава пи
сали музику і такі відомі композитори, як
Олександр Білаш, Віталій Кирейко та ін
ші.
Не архаїка ти, що як бранка,
У музеї забута висить.
Вічна модо моя, вишиванко,
Я щодня тебе прагну носить.

Різні мистецтва зійшлися до Бояр"
ського краєзнавчого музею 16 трав"
ня. У переддень свого професійного
свята музейники влаштували справ"
жнє свято для гурманів, де у гармо"
нійному синтезі злилися поезія, бан"
дура, спів, музика, живопис. Для
цього достатньо було влаштувати
творчий вечір Ярослава Чорногуза "
знаного в Україні журналіста, банду"
риста, поета, співака " у залі музею,
де експоновано живопис Олександра
Малінченка.
Майже три години тривало художнє
дійство чи, швидше, моноспектакль, ав
тором і виконавцем якого виступив
Ярослав Чорногуз. Свій творчий доробок
він щедро доповнив і свіженьким диском
пісень "Українська незабудка" та черго
вою збіркою поезії "Велесів гай".
Відразу зауважу: прадавні боги україн
ців Велес, Лана, Перун, Ярило, Дажбог
не сходили з вуст поета протягом цього
незвичного концерту. Захоплення авто
ра дохристиянськими часами у нього ду
же природне, адже лірика Чорногуза пе
реважно пейзажна, любовна, філософ
ська, яка найбільше суголосна язичниць
ким часам. Та й датування у книзі витри
мане за прадавнім трипільським кален
дарем, яким користувалися в часи Бог
дана Хмельницького у ХVІІ ст. Ще сім ти
сячоліть тому були на цій землі наші пра
щури, а тому кожний клаптик української
землі священний. Хай пам'ятають про це
наші закляті вороги!
Здравницеприродо, будь із нами,
Велесе, поетів надихай,
Хай святиться усіма Богами
Твій священний неповторний гай.

Біографічна довідка
Ярослав Олегович Чорногуз наро
дився 1963 року у Вінниці, а вже через
рік став киянином. У 1985 році закінчив
факультет журналістики Київського
держуніверситету імені Т. Шевченка. У
19852002 роках працював у редакції
журналу "Українська культура" завіду
вачем відділу бібліотек, музеїв і музики.
Паралельно навчався кобзарському
мистецтву. У 1994 році закінчив студію
при Національній заслуженій капелі
бандуристів ім. Г. Майбороди. У 2009
році закінчив Інститут мистецтв Націо
нального педагогічного університету
ім. М. Драгоманова.
Член трьох Національних спілок Укра
їни  кобзарів, письменників та журна
лістів. З 2000го викладає історію коб
зарського мистецтва у студії при Націо
нальній капелі бандуристів. Знаний
кобзарбандурист. Автор понад 20 дум і
пісень, а також п'яти книг .

Не зайве нагадати, що збірка пейзаж
них поезій "Велесів гай" ілюстрована
власними світлинами Ярослава і присвя
чена його батькам  відомому україн
ському письменникугумористу Олегу
Чорногузу і Лідії Чорногуз.
До концерту долучилася співачка, зас
лужена артистка України Алла Васик.
Пісні у її виконанні розширили діапазон
представлених мистецтв і розчулили
глядачів, адже артистка має власні спо
гади, пов'язані з Бояркою.
Директор музею Любов Кравченко щи
ро подякувала столичним гостям і висло
вила впевненість, що вони відвідають на
ше місто знову, але виступатимуть на
більшій сцені і перед ширшою аудиторі
єю.
Ніна Харчук

ЦІ ЗНАННЯ РЯТУЮТЬ ЖИТТЯ
16 травня до ліцеїстів"богунівців
завітали бійці Української служби
порятунку Олег Картавий та
Олександр Корнійчук. Мета візиту "
проведення лекційно"практичного
курсу з основ надання першої
допомоги постраждалим у
надзвичайних ситуаціях.
"Надзвичайна ситуація  це не лише бо
йові дії. Це й автомобільна аварія, техно
генна катастро
фа, серцевий на
пад, враження
електричним
струмом, падіння
під час здачі нор
мативу з бігу чи
підтягування

будьщо, що ста
вить під загрозу
життя людини.
Відтак майбутні
військові повинні
знати, як пра
вильно діяти в та
ких ситуаціях. Ад
же ви носите форму, яка у людей асоцію
ється із захистом, причому не лише від
ворога зовнішнього. І до приїзду лікарів
життя постраждалого буде саме у ваших
руках",  наголошували рятувальники.
Майже дві години пролетіли непомітно,
під час яких ліцеїсти прослухали лекцію з
демонстрацією слайдів. Був також і прак
тичний тренінг: як знайти пульс, застосу
вати джгут вітчизняного або закордонно
го виробництва, як користуватися маско
юклапаном для проведення штучного

дихання чи правильно проводити закри
тий масаж серця.
Що насамперед треба запитувати у
постраждалого? Як відрізнити серцевий
біль від травматичного? Як провести сер
цеволегеневу реанімацію? Як правильно
накласти пов'язку і скільки хвилин можна
тримати джгут? Що на постраждалому
треба розстібати, що знімати, а що розрі
зати під час надання допомоги? Наскіль
ки необхідний в польових умовах сте
рильний бинт чи
краще
носова
хустинка?
Кожне з цих пи
тань було лише
початком черго
вого етапу тре
нінгу: швидко і
чітко. Як в бою. В
бою за життя. Ко
ли для досягнен
ня
перемоги
прийнятні будякі
засоби. Крім од
ного: при наданні
допомоги
під
ставляти себе під небезпеку  вершина
безграмотності!
На закінчення зустрічі  традиційне фо
то на згадку з гостями та загальною
улюбленицею Няшею  універсальним
манекеном рятівників, яка допомогала
хлопчакам пізнати ази долікарської допо
моги й практично відпрацювати базовий
алгоритм дій у надзвичайній ситуації.
Радислав Кокодзей,
фото автора
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ТРАВЕНЬ. КАЛИНІВКА. ВІЙНА
18 травня в смт Ка"
линівка
Васильків"
ського району Київ"
ської області відбувся
траурний
мітинг,
присвячений перепо"
хованню
останків
п'яти воїнів"червоно"
армійців, які загинули
тут в роки Великої Віт"
чизняної війни.
Боярку на мітингу
представляли бійці спе
ціалізованої пошукової
групи "Корчагінець" та
міський голова Тарас
Добрівський.
Велелюдний мітинг в
парку Слави. Здається,
що все селище зібрало
ся тут, перед гранітним
воїномвизволителем,
який завмер у вічній
скорботній варті над цим натовпом і
над п'ятьма трунами біля його під
ніжжя. І оживає історія в розповіді
очевидця тих подій Андрія Дмитро
вича Бельченка.
Жодного з присутніх ця подія не
залишила байдужими. Та якісь
особливі почуття читалися на об
личчях пошуковців. Адже ховали са
ме "їхніх" солдатів. Після завершен
ня офіційної частини отець Ярослав
звершив чин поховання, після чого
останки були поховані на місцевому
кладовищі. До речі, того дня пред
ставники пошукових груп і, зокрема
наші земляки, були нагороджені по
чесними грамотами та подяками.
Віддзвеніла щемливим болем
хвилина мовчання, востаннє відса
лютували залпи, і найголовніші сло
ва вже сказані. Та люди підтягують
ся в дальній кінець парку. Тут на ір
жавому колючому дроті, напнутому
між стовпами, розметалися в зас
тиглому розпачі фотографії з пере
сильного табору для радянських
військовополонених, який знахо
дився на території Васильків1 (ни
нішня Калинівка), надані Міжнарод
ною асоціацією дослідників форти

фікації "Цитадель". Поряд своєрід
на виставка зброї, амуніції та інших
знахідок часів Великої Вітчизняної.
Аж раптом розітнули тишу авто
матні черги, рвонувся у чисте небо
густий чорним дим, розсипалися
між деревами зігнуті постаті в ми
шачих одностроях, прикриваючись
жінками та дітьми (знайома за су
часними репортажами зі сходу Ук
раїни тактика, чи не так?). Їм назус
тріч кинулися червоноармійці в за
кривавлених бинтах, і просто з води
вступили в бій матроси дніпров
ської флотилії, які під щільним вог
нем противника форсували водну
перепону. І зробили крок: хтось  у
бій, а хтось  прямісінько у вічність.
Щоб захистити мир і Батьківщину,
щоб відстояти право бути людиною
на власній землі.
І хоча то була лише реконструк
ція, підготовлена членами Калинів
ського гвардійського військовоіс
торичного клубу. Важливо те, що
реалії минулого повернулися на
мить з глибин історії, щоб підказати
нам, як діяти, жити, боротися і пе
ремагати нині.
Радислав Кокодзей,
фото автора

НОВИЙ СЕЗОН
ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ
16"18 травня 2014 року
Боярський туристичний клуб
"Іскра" провів 68"й дитячий
туристичний зліт. У змаганнях
взяли участь 6 команд.
Учасники віком від 12 до 16
років з Боярки та Вишневого,
незважаючи на дощ та ураган
ний вітер, не злякалися про
вести кілька чудових днів на
Високому березі річки Ірпінь
біля Жорнівки.
Спортивна програма вклю
чала гірськопішохідну смугу,
спортивне орієнтування, водні
змагання, спелеотуризм і ту
ристичну велосмугу.
У цьогорічній конкурсній
програмі відбулися деякі змі
ни, які стали несподіванкою
для учасників змагань.
Окрім традиційних, вперше
було проведено "тести з ту
ристичної тематики". Ще одна
новинка  конкурс кухарів, у
якому учасники продемон
стрували багату фантазію та
талант. Гречана каша з м'ясом
та спеціями від команди "Пе
ремога" здобула перемогу, чому
щиро раділи капітан команди Мак
сим Грабовенко та Іван Пашков.
Учасники команди "Третя школа"
Олексій Мостицький та Ганна Ле
винська найшвидше нагодували
суддів незвичною для туристичного
походу яєчнею з вермішеллю. Також
судді відзначили суп "Три види ков
басних виробів" від команди "Дри
ноліти" з Вишневого та майже
справжню "дорослу" юшку від ко
манди "Іскра".
Творчих змін зазнав також і кон
курс художньої самодіяльності. Крім
виконання двох туристичних пісень,

учасники мали можливість отрима
ти ще один бал за підготовку рек
ламного ролика на тему: "Приходь
те в туризм". Цим шансом скорис
талася команда "Едельвейс".
Тож вітаємо переможців  команду
"Едельвейс" з Вишневого. Друге і
третє місця у загальному заліку поді
лили між собою боярські команди 
"Іскра" та "Перемога".
Боярський туристичний клуб "Іск
ра" висловлює подяку всім учасни
кам змагань, суддям та організато
рам заходу!
Юлія Апостолова
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ФОРМУЄТЬСЯ СПЕЦБАТАЛЬЙОН
"МИРОТВОРЕЦЬ"
Для захисту збереження ці"
лісності, державності та суве"
ренітету України у Київській об"
ласті створюється батальйон
патрульної служби особливого
призначення "Миротворець".
Про це повідомляє офіційний
сайт МВС.
"Для участі у складі батальйону
запрошуються особи, які проходи

11

Цікаво знати
ли службу в миротворчих місіях, а
також всі небайдужі ветерани та
пенсіонери МВС України",  йдеть
ся у повідомленні. Місце дислокації
батальйону  Центр спеціальної та
фізичної підготовки Національної
академії внутрішніх справ (НАВС),
що знаходиться у с. Віта Поштова.
За інформацією звертатись за тел.:
(044) 5200653.

¡ÓˇÍ‡


  

Що? Де? Коли?

24 т р а в н я , о 1 4 : 0 0

 Боярська дитяча школа мистецтв (вул. Вокзальна, 33)
Концерт Світлани Боровик (вокал), заслуженої артистки України, викладача
Київського інституту музики ім. Р. Глієра. У концерті беруть участь студенти
класу. Концертмейстер лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів
Наталія Лутченко.
Вхід вільний.

30 т р а в н я , о 1 7 : 0 0

ПРИСЯГНУЛИ НА ВІРНІСТЬ
НАРОДУ УКРАЇНИ

Боярський будинок культури (вул. Шевченка, 82)

Святково"розважальний захід до Дня захисту дітей.
Усім присутнім дітям " морозиво!

1 че р в н я , з 1 0 : 0 0 д о 1 6 : 0 0

 Парк Т. Шевченка

Дитяча велогонка. Вік учасників " до 15 років.
Реєстрація за тел.: (067) 247"56"11, (063) 611"59"15, (099) 300"66"43.

КИЄВО"СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ПОВІДОМЛЯЄ:
В Училищі першочергової
підготовки працівників міліції
Київської області створено ба"
тальйон патрульної служби мі"
ліції особливого призначення
"Київщина". Вже 91 боєць
склав присягу на вірність укра"
їнському народу. Всього вияви"
ли бажання служити у цьому
підрозділі близько двохсот
осіб, але в силу різних обста"
вин " за станом здоров'я, не"
відповідність умовам прийому
на службу, " пройшли відбір ли"
ше 142 особи.
За словами працівників ГУМВС
України в Київській області, рані
ше для того, щоб стати міліціоне

ром, потрібно було пройти нав
чання в Училищі професійної під
готовки працівників міліції впро
довж 4 місяців. Зараз держава
йде назустріч добровольцям, ад
же після курсу в 50 навчальних го
дин бійціпатріоти приступають до
виконання своїх професійних
обов'язків.
Майже всі новобранці мають за
плечима досвід строкової служби
в армії. Перші бійці батальйону
вже пройшли курси з використан
ня та застосування зброї, спробу
вали свою стрілецьку майстер
ність, а після присяги продовжать
удосконалювати свої теоретичні
та практичні навички.

ДІТЯМ "БАРВІНКУ"
ПОДАРУВАЛИ КОМПЮТЕРИ
11 травня до Бо"
ярського дитячого
спеціалізованого
санаторію "Барві"
нок" з подарунка"
ми завітали гості:
жителі Боярки та
члени релігійної
громади церкви
"Світло життя".
У рамках благодій
ної акції керівництву
санаторію у присут
ності дітей було пе
редано
три
комп'ютера. Діти ду
же зраділи подарункам, адже в оз
доровчому закладі вони відчували
гостру нестачу подібної техніки.

Вирішено, що ці комп'ютери бу
дуть використовуватися для нав
чання.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник): Публіч
не акціонерне товариство "Укр
трансгаз".
2. Назва та місцезнаходження
об'єкта: "Реконструкція котельні
на КС Боярка Боярського
ЛВУМГ"; 08150, вул. Маяковсько
го, 40, м. Боярка, КиєвоСвято
шинський рн, Київська обл.
3. Характеристика об'єкта:
Теплопостачання виробничих
споруд КС Боярка передбача
ється від існуючої, окремо роз
ташованої котельні, яка підлягає
реконструкції.
На підставі завдання на проек
тування в котельні передбачаєть
ся встановлення трьох опалю
вальних водогрійних котлів марки
Logano S825L LN фірми "Bude
rus", теплопродуктивністю 1,5
МВт (1,29 Гкал/год) кожний.
4. Соціальноекономічна необ
хідність запропонованої діяль
ності: забезпечення тепловою
енергією.

5. Потреба в ресурсах при ви
робництві та експлуатації:
 природний газ
6. Транспортне забезпечення
(при будівництві і експлуатації): в
межах нормативів.
7. Можливий вплив запроекто
ваної діяльності на довкілля і види
впливу на повітряний і водний ба
сейн:
 в межах нормативів.
8. Відходи виробництва: від
сутні.
9. Необхідність і обсяг виконан
ня ОВНС: за вимогами ДБН
А.2.2.103. "Склад і зміст матеріа
лів оцінки впливу на навколишнє
середовище (ОВНС) при проек
туванні і будівництві підприємств,
будинків і споруд. Основні поло
ження проектування".
10. Ознайомлення через засо
би масової інформації з заявами
про наміри та екологічні наслідки.
Подача пропозицій за телефоном
(044) 2397790, (044) 4063220,
місцеві органи влади.

Друга ліга
3ФК "Стара Боярка"  ФК "Музичі":
24 травня, 13:00, Боярська ЗОШ №1
3ФК "Фанат" (Боярка)  ФК "Софіївка"
(Софіївська Борщагівка): 24 травня,
18:00, с. Забір'я
Третя ліга
3ФК "Старт" (Малютянка)  ФК "Ветеран"
(Боярка): 24 травня, 17:00, Малютянка.

Впродовж 2425 травня відбудуться
матчі 5 туру КиєвоСвятошинського ра
йонного чемпіонату з футболу 2014 року.
У поєдинках зустрінуться боярські ко
манди:
Перша ліга
3 ФК "Факел" (Гостомель)  ФК "ПСВіннер"
(Боярка): 24 травня, 16:00, смт. Гостомель
3ФК "Міраж" (Гостомель)  ФК "Арсенал"
(Боярка): 24 травня, 13:00, смт. Госто
мель

Вболіваймо за наших земляків.

СМАЧНІ РЕЦЕПТИ ВІД ГАЛИНИ
ДЛЯ ДІТЕЙ  ГОТУЄМО РАЗОМ!
вати будемо у фользі  сік, який виділя
ється при приготуванні, може служити со
лодким соусом.

Яблучко сюрприз
Час приготування  25  30 хвилин
Будьяке дитяче свято неможливо уяви
ти без веселощів та солодощів. І, на мою
думку, у якості пригощання зовсім не
обов'язково використовувати традиційні
торти та тістечка. Зверніть увагу на Ваші
полиці і дістаньте з них мед, варення, го
рішки, йогурт, свіжі або консервовані
фрукти  ми будемо створювати солодкий
та корисний шедевр.
Нам знадобляться звичайні почищенні
яблука, які, розріжемо навпіл і видалимо
серединки, зробивши заглиблення приб
лизно 1 см. Начинок може бути безліч.
Пропоную Вам кілька варіантів:
Інгредієнти:
 медовогоріхова суміш
 йогурт (натуральний) зі шматочками сві
жих фруктів
 розтерті з невеликою кількістю цукру су
нички або вишеньки
 улюблене варення, але тільки для несо
лодких яблук
Приготування:
В серединки яблук викладаємо обрані
Вами начинки і загортаємо наші яблучка в
фольгу. Відправляємо їх в розігріту до 160
градусів духовку на 1015 хвилин. Пода

Морозиво
"Шоколадне диво"
Час приготування  2 години (із заморо
жуванням).
Морозиво, приготовлене за цим рецеп
том, відрізняється не тільки тим, що воно
смачне та ніжне. Головна відмінність  Ви
бачите, якими інгредієнтами буде ласува
ти дитина. Морозиво можна прикрасити,
посипавши цукровою пудрою перед вжи
ванням.
Інгредієнти:
 шоколад  100 гр
 цукор  60 гр
 молоко  4 ст.л
 збиті вершки 1 ст
Приготування:
Розтоплюємо шоколад та додаємо до
нього 1 столову ложку цукру, молоко та
охолоджуємо отриману масу, постійно по
мішуючи. До збитих вершків додаємо за
лишки цукру та шоколадну масу. Розклада
ємо у красиві формочки і заморожуємо.
Якщо використати прозорі різнокольорові
склянки та додати листочок м'яти, у Вас
буде справжній святковий десерт!

ОГОЛОШЕННЯ

Керівнику ГФ "Правозахист" до 22.06.2014 року надати копію установчих документів та звіт про діяльність за
2013 рік до виконавчого комітету Боярської міської ради на підставі Закону України "Про участь громадян в охороні
громадського порядку і державного кордону".
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Запрошуємо Вас взяти участь у соціальному проекті

" Н А Ш Е УС М І Х Н Е Н Е М А Й Б У Т Н Є "

Â²ÒÀªÌÎ

Ми здатні на справжні дива заради однієї дитячої усмішки.
Давайте разом з нашими дітьми надихнемо земляків
на добрі справи заради нашого майбутнього.
Фотографії Ваших усміхнених малюків віком від 2"х до 5"ти років
надсилайте на електронну адресу газети: boyarka"inform@ukr.net
Найкращі фото будуть опубліковані в газеті "Боярка"інформ"
та розміщені на об'єктах зовнішньої реклами нашого міста!

òðåíåðà
áîÿðñüêîãî êëóáó
áàëüíîãî òàíöþ

"Алькор"
Ñåðã³ÿ
Àíàòîë³éîâè÷à
ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ
ç äíåì íàðîäæåííÿ!
Ïðèéì³òü íàø³ íàéùèð³ø³
ïîáàæàííÿ çäîðîâ'ÿ,
ùàñòÿ òà òâîð÷î¿ íàñíàãè!
Ç ïîâàãîþ,
âèõîâàíö³ êëóáó

"Алькор"

òà ¿õ áàòüêè

Тамара ГОНЧАРОВА
Мирослава КАМАР’ЯН

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè äíÿìè
ñâîº 60-ð³÷÷ÿ ñâÿòêóº

Á²ËÞÊ
Àíàòîë³é ²âàíîâè÷,

ÿêèé ñâîãî ÷àñó ïðàöþâàâ ì³ñüêèì
ãîëîâîþ Áîÿðêè òà çðîáèâ çíà÷íèé
âíåñîê ó ðîçáóäîâó íàøîãî ì³ñòà.
Ùèðî â³òàºìî þâ³ëÿðà, çè÷èìî
çäîðîâ'ÿ òà óñï³õ³â.

Вова КУНИЦЬКИЙ

Вероніка КОЗЯНЧУК

Ç ïîâàãîþ,
ì³ñüêèé ãîëîâà Òàðàñ Äîáð³âñüêèé
òà âèêîíêîì Áîÿðñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

23 травня 2014 року

ГОРОСКОП
26 травня  1 червня
ОВЕН (21.03—20.04).
Ближчий період не повинен
ускладнюватися жодними пробле
мами, отож можете використати
цей час у своє задоволення. Ймо
вірний стрімкий розвиток роман
тичних стосунків, що матимуть три
вале продовження.
ТЕЛЕЦЬ (21.04—21.05).
На цьому тижні вам вдаватиметь
ся все: і професійні звершення, і
реалізація творчих задумів, і
розв’язання заплутаних ситуацій у
ближчому оточенні. Залежатиме від
того, на чому ви зосередитесь.
БЛИЗНЮКИ (22.05—21.06).
Постарайтеся вгамувати свої ам
біції, інакше ваш авторитет може
опинитися під загрозою. Сприймай
те життєві реалії без рожевих окуля
рів, тоді уникнете розчарувань від
розбитих ілюзій.
РАК (22.06—23.07).
Вам варто заручитися макси
мальною пильністю і в партнер
ських домовленостях, і в особистих
стосунках, і в нових знайомствах —
ймовірність підступів чи прихова
них пасток наразі доволі висока.

ЛЕВ (24.07—23.08).
Нескінченні клопоти як на роботі,
так і вдома можуть вивести вас із
рівноваги та спровокувати нервове
перевантаження. Задля вирівняння
ситуації намагайтесь раціонально
розподіляти сили та час.

ДІВА (24.08—23.09).
Сприятливий період для ство
рення нових перспективних проек
тів, втілення творчих задумів чи за
родження нових стосунків. Поста
райтесь не проґавити дарованого
долею шансу здійснити бажане.

БУХГАЛТЕРСЬКІ КУРСИ
на М “Д р у ж б и н а р о д і в ”
практичне навчання,
програма бухгалтерські
проводки,
1С 8.2:
звітність

ТЕРЕЗИ (24.09—23.10).
Ваша інтуїція принесе вам удачу,
тільки не втрачайте віри в свої сили
та рішучості. Завдяки свіжим ідеям
та правильно обраній тактиці дій
зможете досягти успіху в реалізації
найважливіших задумів.

(097) 923 72 98
К Р И М С Ь К И Й РА К У Ш Н Я К ,
ГА З О Б Е Т О Н , В У Г І Л Л Я , Д О Ш К А , Б Р У С .

СКОРПІОН (24.10—22.11).

СУПЕРЦІНА!

тел.

095-0000-884, 096-0000-884

Наразі вам варто уникати актив
них дій та зайняти вичікувальну по
зицію, щоб накопичити сили і озб
роїтися необхідною інформацією
задля здійснення рішучого ривка у
поступі до досягнення мети.

Втрачену довідку, видану Києво
Святошинським районним військовим
комісаріатом 07 грудня 2006 року на
ім'я Крахмаль Віталій Сергійович,
15.10 1981 року народження, вважати
недійсною.

СТРІЛЕЦЬ (23.11—21.12).
На вас очікує буденний тиждень,
заповнений одноманітною, рутин
ною роботою, упродовж якого не
передбачається жодних несподіва
нок чи загалом будьяких важливих і
яскравих подій.

Втрачене свідоцтво про право влас
ності на садовий будинок № 20 садо
вого товариства “Садівник” по вулиці
1 лінія у м.Боярка КиєвоСвятошин
ського рну Київської обл., зареєстро
ваного на Коваленка Сергія Володи
мировича від 22.04.1998 р., вважати
недійсним.

КОЗЕРІГ (22.12—20.01).
Успішно впоратись із непростими
завданнями, які постануть перед ва
ми цього тижня, допоможуть профе
сійний досвід, інтуїція та раціона
лізм. Невдовзі перед вами відкри
ються світлі обрії привабливих пер
спектив.

Втрачене свідоцтво про право на спад
щину за заповітом Пастушенка Ксенофонта Йо
сиповича на Бормотова В’ячеслава Костянти
новича та Бормотову Тетяну Костянтинівну від
24.08.1985 року, вважати недійсним.
Втрачену довідку, видану Гагарінським військо
вим комісаріатом м. Севастополя на ім’я Іванова
Олексія Михайловича, вважати недійсною.

ВОДОЛІЙ (21.01—19.02).
У своєму поступі до досягнення
мети керуйтесь чітким розрахун
ком, у жодному разі не покладаю
чись на щасливий випадок. Реаль
но співставляючи бажання з мож
ливостями, зможете уникнути роз
чарувань.

Створено громадську організацію
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РИБИ (20.02—20.03).
Висока працездатність, гарне са
мопочуття і бадьорий настрій ста
нуть запорукою успіху в багатьох по
чинаннях. Вдало вирішуватимуться
професійні питання, ймовірні суттєві
грошові надходження.

