
№10 (268) 29 травня 2015

Повідомляйте про майбутні події на e-mail: 
afisha-podiy@ukr.net або за тел.: (068) 558-95-75. 

Діти – найдорожчий дар 
життя. І одного дня на рік – 
Міжнародного Дня захисту 
дітей – явно замало, щоб про-
явити усвідомлення цінності 
нашого майбутнього – дітей.

Тому особливо приємно, 

ВІДБУЛОСЬ МІСЬКЕ ДИТЯЧЕ СВЯТО

що святкові заходи в Боярці 
розпочалися за тиждень до 
1 червня. Як і було анонсо-
вано, 23 травня в Боярці від-
булось міське свято до Дня 
захисту дітей, основними 
ідейними натхненниками та 

виконавцями якого стали 
наставники та їх таланови-
ті, творчі, яскраві вихованці 
ЦТМ «Оберіг». 

Продовження на стор.  3

«Боярка-інформ» поцікавилась у 
керівників Боярських ЗОШ, скільки 
випускників цього року залишає їх сті-
ни. А також про кількість випускників, 
удостоєних золотої чи срібної медалі.
Маємо таку картину: 
Боярська ЗОШ № 1

Дев’ятикласників – 36;
Одинадцятикласників – 27; 

Золота медаль – 1.
Боярська ЗОШ № 2

Дев’ятикласників – 34;
Одинадцятикласників – 21.

Боярська ЗОШ № 3
Дев’ятикласників – 101;
Одинадцятикласників – 62;
Золота медаль – 4;
Срібна медаль – 3.

Боярська ЗОШ № 4
Дев’ятикласників – 55;
Одинадцятикласників – 16;
Золота медаль – 2.

Боярська ЗОШ № 5
Дев’ятикласників – 52;
Одинадцятикласників – 29;
Золота медаль – 1;
Срібна медаль – 2.

Боярський НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.»
Дев’ятикласників – 103.
Одинадцятикласників – 80
Золота медаль – 7;
Срібна медаль – 4. 

ЗІ ШКОЛИ – З ПРОФЕСІЄЮ
Цікаво, що багато ниніш-

ніх випускників скористалися 
можливістю отримати профе-
сію під час навчання у школі. 
Боярський міжшкільний на-
вчально-виробничий комбінат 
цього року закінчили 138 учнів 
з усіх Боярських ЗОШ за винят-
ком Гімназії, де діти отримують 
профільне навчання. 

Випускники НВК отрима-
ють Свідоцтва кваліфікованого 
робітника державного зразка за 
такими спеціальностями:

• кухар ІІІ розряду – 38 учнів;
• секретар керівника органі-

зації, підприємства, установи – 
14 учнів;

• оператор комп’ютерного 
набору ІІ категорії – 19 учнів. 

Курс навчання за спеціаль-
ністю водія автотранспортних 
засобів категорії В пройшли 23 
учня, а категорії С – 44 учня. 

На фото:  учениця 1-А класу Оля      
Литвин та випускник 7(11)-В 
класу Боярського НВК «Гімназія – 
ЗОШ І ст.» Владислав Асаєвич, 
переможець Всеукраїнських 
олімпіад з історії, інформатики, 
астрономії. 

УРА! ОСТАННІЙ ДЗВОНИК! 

Майже 4,5 тисячі боярських школярів 29 травня завершили на-
вчальний рік та йдуть на канікули. Серед них і цьогорічні випускники, 
для яких пролунав справді останній дзвінок. Попереду – напружене 
літо, адже на них чекає період вступної кампанії до вищих навчаль-
них закладів чи пошук першого робочого місця. 

Керівник Офісу реформ Київ-
ської області Володимир Удови-
ченко зустрівся з працівниками 
виконкому Боярської міської 
ради та керівниками комуналь-
них підприємств міста. Зустріч 
відбулася 19 травня у приміщен-
ні Боярської міської ради. 

Він розповів про основні 
переваги від якнайшвидшого 
впровадження реформи адмі-
ністративно-територіального 
устрою та формування спро-
можних територіальних громад.

На думку Володимира Удо-
виченка, з впровадженням цієї 

ОБ’ЄДНАННЯ – КЛЮЧ ДО УСПІШНОГО
 РОЗВИТКУ ГРОМАД

системи стане реальністю ба-
гато мрій жителів Боярки, зо-
крема, здобуття статусу міста 
обласного підпорядкування. 
Через переформатування роз-
поділу бюджетних коштів, їх 
більша частина залишатиметься 
на місцях, і це зробить територі-
альні громади самостійнішими.

«Окрім того стає реальним 
залучення грантів та інвести-
цій від Євросоюзу. Це також ще 
один дієвий крок до подолання 
корупції», – переконаний Во-
лодимир Удовиченко.

На запрошення голови Комі-
тету з питань державного будів-
ництва, регіональної політики 
та місцевого самоврядування 
Верховної ради України Сергія 
Власенка міський голова Тарас 
Добрівський взяв участь у  цих 
слуханнях.

На комітетських слуханнях 
учасники зібрання обговорили 
питання щодо шляхів вирішен-
ня проблем малих міст, що ви-
никли в ході реалізації реформи 
місцевого самоврядування та 
врахування їх інтересів на на-

МАЛІ МІСТА І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

ступних етапах реформи, а та-
кож стан бюджетного забезпе-
чення малих міст.

Зокрема, Тарас Добрівський 
висловив думку щодо надання 
всім малим містам статусу міст 
обласного значення. 

Участь у заході взяли народ-
ні депутати України, представ-
ники Адміністрації Президента 
України, державних органів, 
всеукраїнських асоціацій орга-
нів місцевого самоврядування, 
громадських організацій, ек-
сперти, науковці. 

22 травня комітет з питань державного будівництва, регіональної 
політики та місцевого самоврядування провів слухання на тему: 

«Проблеми малих міст при проведенні реформи місцевого само-
врядування та бюджетної децентралізації». 

календар подій
30 травня, 12:00, Боярський будинок культури 
(вул. Шевченка, 82)
Естрадно-циркова програма 
«Подорож до веселої країни» 
за участі вихованців Будинку культури

31 травня, парк ім. Шевченка, 
початок реєстрації о 10:00.
«Весняні велоперегони-2015» для дітей від 2-х до 15 років 
(при собі мати велосипед та шолом). 
Попередня реєстрація за телефоном: (067) 504-76-68.
Організатор – Боярський туристичний клуб «Іскра». 

1 червня, з 10 год., парк ім. Шевченка
Дитяче свято «Козацькому роду  нема переводу!»
У програмі: майстер-класи для дітей, 
змагання, ярмарок-виставка, 
парад вишиванок, конкурс малюнка на асфальті, 
катання на конях, концерт, козацький куліш 

1 червня, 10:00, міський стадіон
Турнір з футболу пам’яті А. Плаксицького 
серед дітей 2005-2006 років народження

1 червня, 17:00, вул. Лінійна, 32 
(біля дитячого майданчика)
Святкуємо День захисту дітей
У програмі: концерт, конкурси, вікторина, змагання, 
майстер-клас дитячої іграшки, подарунки
Організатор — Боярська міська організація партії 
«Батьківщина»

5-7 червня, Жорнівка, Високий берег р. Ірпінь
70-й весняний туристичний зліт 
Організатор – Боярський туристичний клуб «Іскра», 
тел.: (067) 247-56-11.
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Нині у світі спостерігається 
стійка тенденція до зменшен-
ня кількості чистої питної води. 
Проблема стає дедалі більш гло-
бальною. Чомусь людина так вла-
штована: цінує тільки те, що втра-
чає. Це стосується навіть самої 
звичайної води. Як ми себе по-
чуваємо, коли в наших зручних 
оселях відбуваються відключен-
ня води? Некомфортно. А уявіть 
собі, якщо одного дня чиста вода 
стане справжнім дефіцитом. На-
віть думати про таке не хочеться.

Краще давайте раціонально 
використовувати воду, а вста-
новлення лічильників допомо-
же нам стати більш економними. 

Міфи про те, що установка 
побутових лічильників обліку 
води вигідна лише одній стороні: 
або споживачеві, або постачаль-
нику послуг – безпідставні. Адже, 
коли споживач встановлює лі-
чильник, відносини між ним і 

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ

Водоканалом набувають тієї про-
зорості, якої нерідко так не ви-
стачає при оплаті таких послуг! 

Переваги при встановленні 
водолічильника явні. По-перше, 
ці прилади, зазвичай, знижують 
плату за споживання води, за-
ощаджуючи сімейний бюджет. 
По-друге, лічильники обліку 
допомагають самостійно регу-
лювати використання водних 
ресурсів і більш точно розрахо-
вувати всі витрати на найближ-
чий місяць. По-третє, лічильни-
ки води – це реальна допомога 
навколишньому середовищу, 
адже запобігають нераціональ-
ному водокористуванню. І, на-
решті, вигода від встановлення 
лічильника очевидна - Ви спла-
чуєте лише за ту воду, яку фак-
тично використали. 

Крім того, звертаємо увагу 
споживачів на той факт, що в 
поливальний сезон нарахуван-
ня плати за полив присадибних 

ділянок проводитиметься ви-
ключно тим мешканцям, які не 
мають лічильників обліку води. 
І таке нарахування є цілком за-
конним і застосовується водо-
каналами України. 

На виконання рішен-
ня №24/1122 сесії Боярської 
міської ради VI скликання від 
06.09.2012 року «Про встанов-
лення мешканцями міста лі-
чильників обліку використання 
питної води в м. Боярка» КП 
«Боярка-Водоканал» з метою 
запобігання нераціонального 
використання водних ресур-
сів та відображення фактичних 
витрат води споживачами, на-
полегливо радить встановити 
індивідуальні лічильники води 
тим, хто ще цього не зробив. 

За довідками звертатися до 
виробничо-технічного відділу 
за тел. 41-953.

ЕКОНОМТЕ ГРОШІ ТА БЕРЕЖІТЬ ВОДУ

Реальні проблеми місцевого 
самоврядування, децентраліза-
ція, добровільне об’єднання те-
риторіальних громад та багато 
інших питань було порушено під 
час відвертої розмови міського 
голови Тараса Добрівського зі 
слухачами Національної академії 
державного управління при Пре-
зидентові України.

Виїзне навчання групи слу-
хачів відбулось 26 травня у при-
міщенні Боярської міської ради. 
Ці відвідини – один з пунктів 
навчального плану для слухачів 
спеціальностей місцевого само-
врядування та регіонального 
управління НАДУ. Серед слуха-
чів – представники Києва, Полта-
ви, Івано-Франківська, Солотви-
на, Умані, Фастова, Чернігівської, 
Запорізької областей, Євпаторії, 
Житомира та Хмільника.

Тарас Добрівський поділився 
думками з приводу децентралі-
зації влади та об’єднання тери-
торіальних громад. «Це врятує 
Україну, – переконаний міський 
голова. – Проведення такої ре-
форми потребує вольового рі-
шення». Викладач НАДУ Олек-
сандра Васильєва принагідно 
зауважила, що у світовій прак-
тиці не існує поняття добровіль-
ного об’єднання територіальних 
громад. Об’єднання відбувалося 
за територіальним принципом та 
рекомендаціями фахівців.

Проблеми місцевого самовря-
дування відбивають усю пробле-
матику сучасної України. Бояр-
ка – не виняток. Адже місто має 
районне підпорядкування, отже, 
вилучення з міського бюджету на 
утримання об’єктів районного 

підпорядкування складають знач-
ну суму. Але це далеко не завжди 
означає, що ці об’єкти отримують 
достатнє фінансування. Впро-
довж тривалого часу сфера куль-
тури та охорони здоров’я недофі-
нансовуються, що призводить до 
їх поступового розвалу. 

Район розбудовується ак-
тивно, але доволі хаотично, 
тому у новозбудованих житло-
вих масивах далеко не завжди 
передбачені дитсадки, школи 
та інша інфраструктура. Систе-
му сільських ФАПів внаслідок 
реформи медичної галузі зни-
щено. Район крім цього має ще 
одну особливість – впродовж 10 
років тут змінилося багато голів 
райдержадміністрації. Цей чин-
ник ускладнює системну роботу 
над розвитком території. 

На думку міського голови, Бо-
ярка, як і багато інших населених 
пунктів району, потребує децен-
тралізації. «Нам потрібно викорис-
товувати європейський досвід. Це 
стосується як бюджетної реформи, 
так і створення індустріальних 

парків, які стануть реальним меха-
нізмом для наповнення бюджетів 
та забезпечення робочими місця-
ми», – переконаний Тарас Добрів-
ський. – А ще Україні і, зокрема, 
Боярці потрібні вибори до місцевої 
влади без партійних списків».

Війна в Україні стала ще одні-
єю темою. Іноземні інвестиції – це 
запорука успіху при реалізації ідеї 
створення індустріальних парків. 
Але доки в Україні тривають бо-
йові дії, грошей з-за кордону нам 
не бачити.

Цікавили слухачів і місцевий 
досвід вирішення локальних про-
блем, і стратегічні плани, зокрема, 
щодо розвитку туризму, спорту та 
здорового способу життя. На всі 
питання слухачі НАДУ отримали 
кваліфіковані та вичерпні відпо-
віді від керуючої справами ви-
конкому Боярської міської ради 
Марії Рябошапки. 

Завершилось виїзне навчан-
ня екскурсією міською радою 
та знайомством з колективом 
виконкому. 

ОСНОВА НАВЧАННЯ – ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД

• До аварійно-диспетчерської 
служби управління надійшло 
108 заявок, з них аварійних – 23; 
з електрогосподарства – 16; ре-
монтно-будівельного – 9; з ліф-
тового господарства – 42; благо-
устрою – 18. Виконано – 83 %.

• Дільницею з обслуговування 
будинків закінчується прибиран-
ня сміття на горищах та у підва-
лах 5-9 поверхових будинків; з 41 
будинку прибрано 9 будинків; 

• Ремонтно-будівельна діль-
ниця закінчила ремонт ліф-
тового приміщення по вул. 
Молодіжній, 69; проводяться 
ремонти в під’їздах по вул. Лі-
нійній, 28, п. 1; вул. Молодіж-
ній, 16 після пожежі;

• Дільниця ліфтового гос-
подарства. Поновлено роботу 
ліфтів по вул. Лінійній, 28, п. 4, 
5 (було викрадено гальмівні ка-
тушки, триває розслідування). 
Включені в роботу після про-
ведення капітального ремонту 
ліфти: по вул. Молодіжній, 69; 
по вул. Лінійній, 28, п. 1. 

• Юридичний відділ продо-

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ
вжує роботу щодо примусово-
го стягнення заборгованості за 
житлово-комунальні послуги 
в судовому порядку, подано до 
Київського районного суду – 3 
заяви; роздані попередження 
юридичним особам та приват-
ним підприємцям Боярки, що 
мають заборгованість;

• Підрозділ благоустрою. Три-
вають роботи щодо прибирання 
прибордюрної території; по-
кошено траву в парку Перемо-
ги, по вул. Білогородській, на 
міському стадіон та стадіоні біля 
ЗОШ № 1, на клумбі Тарасів-
ській та Білогородській, а також 
на при-будинкових територіях 
багатоповерхових будинків по 
вул. Сєдова, 9, 11, 13, вул. Моло-
діжній, 2-20; посіяно траву біля 
будинку по вул. Лінійній, 28. 
Проводиться робота по розмітці 
доріг міста: нанесено дорожню 
розмітку пішоходного переходу  
біля ЗОШ № 1, 2, 3, 4, 5. Триває 
робота щодо відновлення тро-
туару по вул. Молодіжна (біля 
міського стадіону).

Шановні мешканці багатоквартирних будинків!
17 травня 2015 року сталася пожежа в підвальному при-

міщенні будинку по вул. Полярній, 10, де розташовані кла-
довки мешканців, загинуло дві особи.

Переконливо просимо навести порядок у кладовках, 
підвальних приміщеннях; не зберігати в них пожежно-не-
безпечні матеріали та речі, а також дотримуватись правил 
пожежної безпеки.

19 травня у Боярській міській 
раді відбувся семінар-навчання 
для працівників виконавчого ко-
мітету, керівників комунальних 
підприємств та установ. Семі-
нар проведено у рамках роботи, 
спрямованої на забезпечення 
доброчесності на службі в орга-
нах місцевого самоврядування, 
додержання працівниками ви-
конкому Боярської міської ради 
правил етичної поведінки та на 
виконання плану заходів щодо 
запобігання та протидії корупції. 

У ході навчання учасників 
було ознайомлено із законом 
України «Про запобігання ко-
рупції», який набув чинності 26 

квітня 2015 року. Особливу ува-
гу було приділено обмеженням 
щодо використання службових 
повноважень чи свого станови-
ща посадовими особами місце-
вого самоврядування, одержан-
ня подарунків, неправомірної 
вигоди, сумісництва та сумі-
щення з іншими видами діяль-
ності, спільної роботи близьких 
осіб, а також запобігання та вре-
гулювання конфлікту інтересів. 

Присутніх було поперед-
жено про кримінальну, адміні-
стративну, цивільно-правову та 
дисциплінарну відповідальність 
за корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення та 
усунення їх наслідків.

СЛУЖБОВЦІ ВИВЧАЮТЬ 
АНТИКОРУПЦІЙНЕ 
ЗАКОНОДАВСТВО

Обслуговування в режимі 
«Єдиного вікна» надає повний 
спектр послуг «під ключ». 

Звернувшись до «Єдиного 
вікна», клієнт може отримати 
послуги з приєднання до газових 
мереж (стандартне приєднан-
ня, нестандартне приєднання), 
реконструкції системи газопос-
тачання, виготовлення техніч-
них умов, вишукувальних робіт, 
розроблення та погодження 
робочого проекту, будівельно-
монтажних робіт, технічного на-
гляду та пуску газу, відновлення 
дорожнього покриття. А також 
послуги з відключення газопос-
тачання, відновлення газопос-
тачання, первинний пуск газу.

Нині актуальною є послуга з 
реконструкції системи газопос-
тачання: квартир, житлових бу-
динків, комунально-побутових 

об’єктів. Значна частина або-
нентів має застаріле газове об-
ладнання (газові котли, бойлери, 
колонки), в яких ККД значно 
нижчий і витрати газу більші, 
ніж у сучасних газових приладах. 

Щоб зменшити витрати газу та 
зважаючи на нинішнє ціно-утво-
рення за комунальні послуги, або-
ненти звертаються до Києво-Свя-
тошинської ФЕГГ для замовлення 
послуг з реконструкції або змін га-
зового обладнання. До цієї послу-
ги входить такий комплекс робіт:

написання та реєстрація за-
яви на реконструкцію з повним 
пакетом документів;

• розроблення Технічних умов;
• розроблення робочого проекту;
• проведення будівельно-мон-

тажних робіт;
• оформлення виконавчо-

технічної документації;
• пуск газу.

«ЄДИНЕ ВІКНО» КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ ФЕГГ ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ»
Дні прийому громадян КСЦ «ЄДИНЕ ВІКНО»: 
Вт, Чт: 08:00-17:00.

Обслуговування через «Єди-
не вікно» значно скорочує стро-
ки прийому і обробки доку-
ментації. Замовнику необхідно 
лише подати заяву і необхідний 
пакет документів, підписати 
договір та оплатити послугу. 
Наступні кроки, їх комплексне 
супроводження і погодження 
всіх етапів з відповідними органа-
ми – робота клієнт-менеджера.

«Єдине вікно» Києво-Свя-
тошинської ФЕГГ не стоїть на 
одному місці у своєму розвитку, 
а постійно в пошуках удоско-
налення надання послуг, аби 
стати ще ближчим до клієнтів. 
Процедура з газифікації стає 
більш  зрозумілою, прозорою і 
доступною для усіх бажаючих.

На постійну роботу до КП «БГВУЖКГ» потрібні:
• РОБІТНИК З КОМПЛЕКСНОГО 

ПРИБИРАННЯ БУДИНКІВ — 1 одиниця
• ПОКРІВЕЛЬНИКИ 4 розряду  — 2 одиниці;
• МАШИНІСТ АВТОГІДРОПІДІЙМАЧА 

4 розряду  — 1 одиниця;
• ЕЛЕКТРОМЕХАНІК з технічного

 обслуговування та ремонту ліфтів  — 1 одиниця.
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23 травня в Україні запро-
ваджено святкування Дня ге-
роїв. Тож невипадково гостями 
дитячого свята «Обереги любо-
ві-2015» стали сучасні герої –   
боярчани, учасники АТО.

«Служили ми гідно. Батькам, 
дітям, громаді Боярки не буде 
соромно за нас. Хочу подякува-
ти також усім вам і, зокрема, во-
лонтерам за підтримку», – звуча-
ло з вуст учасника АТО Сергія 
Вацка (72 бригада).

Нагородження героїв грамо-
тами стало одним з приємних 
моментів. Адже їх вручали діти. 

ВІДБУЛОСЬ МІСЬКЕ ДИТЯЧЕ СВЯТО
Діти – найдорожчий дар життя. І одного дня на рік – Міжнародного Дня захисту дітей – явно замало, 

щоб проявити усвідомлення цінності нашого майбутнього – дітей.
Тому особливо приємно, що святкові заходи в Боярці розпочалися за тиждень до 1 червня. Як і було анон-

совано, 23 травня в Боярці відбулось міське свято до Дня захисту дітей, основними ідейними натхненника-
ми та виконавцями якого стали наставники та їх талановиті, творчі, яскраві вихованці ЦТМ «Оберіг». 

Колона вирушила від Бу-
динку урочистих подій до ЦТМ 
«Оберіг». Серед учасників ходи – 
народний депутат України Ми-
хайло Гаврилюк, міський голо-
ва Тарас Добрівський.

На чолі колони рухався ан-
самбль барабанщиць Боярського 
НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.» (ке-

З МИРОМ У СЕРЦІ

рівники Галина Лебіга, Вік-тор 
Кучер). За ними – почесні гості, 
учасники АТО, а також творчі ко-
лективи «Оберегу» на чолі з дирек-
тором Надією Скакодуб, заступни-
ком директора Тетяною Мельник, 
яка керувала рухом колони. 

Марш миру, ніби порив сві-
жого вітру, на короткий час по-

До Міжнародного дня захис-
ту дітей у рамках щорічного за-
ключного фестивалю «Обереги 
любові» відбулось міське дитяче 
диво-свято творчості та мистецтв. 
«Майбутнє України – це ми!» 
Саме так називалася концертна 
програма та виставки творчих 
робіт, які підготували вихованці 
усіх без винятку студій «Оберегу».

Хочеться окремо назвати 
колективи, де наших дітей з 
терпінням та любов’ю навча-
ють творити красу: народна 
студія бального танцю «Рит-
ми» (Ольга Зарицька), народ-
на студія естрадно-народного 
співу «Перлина» (Оксана Нури-
щенко), вокальна студія «Діа-
мант» (Катерина Криворучко), 
зразковий хореографічний 
ансамбль «Сонечко» (Галина 
Лебіга, Ігор Дорохін, Андрій 
Дворак, Антон Васильєв, Юлія 
Дьоміна), зразковий вокальний 
ансамбль «Алегро» (Олена Дзю-
ба, Ольга Кравченко), студія 
естрадно-спортивного танцю 
«Фантазія» (Любов Терещенко), 
студія авторської пісні та співа-
ної поезії (Володимир Вишняк) 
та хореографічна студія Інги 
Шатілової. Самі ці колективи 
стали учасниками пісенно-тан-
цювального марафону.

У проміжках концертних 
номерів звучали привітання від 
шановних гостей: народного 
депутата України Михайла Гав-
рилюка, радника голови РДА 
Михайла Лєзніка, міського го-
лови Тараса Добрівського.

Уся прилегла до «Обере-
гу» територія перетворилася на 
Алею майстрів. На огляд при-
сутніх було виставлено вироби 

МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ – ЦЕ МИ!

ГЕРОЇ – ПОРУЧ З НАМИ

І кожен присутній розумів, що 
Героями не народжуються, їх ви-
ховують, ними стають, коли це 
потрібно країні та суспільству.

До речі, про грамоти. У програ-
мі фестивалю було передбачено на-
городження вихованців, педагогів, 
батьків та почесних партнерів.

Дитяче свято було веселим 
та солодким. На завершення 
всіх дітей пригощали морози-
вом – про що подбав міський 
голова Тарас Добрівський, а та-
кож великим іменним тортом з 
феєрверком – подарунком від 
ТОВ «Клякса» та Кондитерсько-
го дому «Карамель».

і твори вихованців решти сту-
дій Центру творчості. Зокрема, 
зразкової студії образотворчого 
мистецтва «Звичайне диво» (Те-
тяна Поліщук), студії «Художня 
вишивка» (Емілія Кулініч, Світ-
лана Іванькова), зразкової студії 
«Фітодизайн» (Людмила Єріна), 
студії «Світ майстрів» (Неля 
Шаповал), студій «Художні ви-
роби з глини» (Тамара Поліщук), 

«Художня кераміка» (Ольга Ва-
силенко), майстерня «Майстер» 
(Наталія Гуменюк), плетіння з 
бісеру (Олена Приходько) та ін-
ших творчих студій. 

Про яскраві моменти твор-
чого життя великого колективу 
«Оберегу» свідчила прекрасна 
фотовиставка. А майстер-класи 
дали змогу усім охочим долучи-
тися до світу творчості.

Цього дня вулицею Білогородською пройшов Марш миру. Захід 
незвичайний за своїм змістом та формою. Адже юні творчі сили – 
вихованці ЦТМ «Оберіг» разом з викладачами та батьками – демон-
стрували енергію та міць майбутнього України. 

рушив звичний хід речей, вніс 
яскраві барви та ритми у життя 
міста. Щоправда, автомобілісти 
відчули певні незручності – під 
час руху колони проїзд вулицею 
Білогородською було перекри-
то. Працівники ДПС стежили 
за порядком. Про що думали, 
а може, й говорили в своїх ав-
тівках водії можна тільки здо-
гадуватися. Сподіваємось, що 
лаялись не дуже, адже про про-
ведення свята їх попереджали 
заздалегідь.  
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20 травня Громадська спілка 
«Асоціація індустріальних парків 
України» (АІНПУ) провела круглий 
стіл, на тему: «Індустріальні парки 
- нові можливості для розвитку 
економіки України».

Круглий стіл організовано, 
щоб представити основні на-
прями роботи щодо підтримки 
індустріальних парків, обгово-
рення проблем створення про-
мислової інфраструктури для 
інвестування за участю органів 
влади, міжнародних організацій, 
експертного середовища, ініціа-
торів створення індустріальних 
парків, бізнесу та громадськості.

В роботі «круглого столу взя-
ли участь представники Кабіне-
ту міністрів, народні депутати 
України, а також представники 
міського самоврядування, зо-
крема, і міський голова Боярки 
Тарас Добрівський. 

Створення індустріальних 
парків в Україні є одним із 
важливих механізмів стиму-
лювання економіки, здатних 
активізувати економічну та ін-
вестиційну діяльність, а також, 
забезпечити структурно-техно-
логічну модернізацію виробни-
чого комплексу.

Досвід багатьох країн світу 
доводить, що індустріальні пар-
ки є одним із найефективніших 
інструментів економічного роз-
витку та модернізації промисло-
вості. Водночас, вони сприяють 

поліпшенню соціального стано-
вища країни. На думку голови 
Правління Асоціації Ігоря Тру-
шенка, діяльність індустріальних 
парків створює сприятливі умови 
для розвитку малого і середнього 
бізнесу, співпраці з іноземними 
економічними суб’єктами, і тому 
позитивно впливає на конкурен-
тоздатність, продуктивність пра-
ці і підвищення рівня зайнятості 
населення, вирішення проблем 
працевлаштування.

У рамках круглого столу, 
який зібрав під одним дахом 
українських високопосадовців, 
міських голів, представників 
бізнесу та проектних організа-
цій (в тому числі зі Словаччини 
та Польщі), була презентована 
резолюція, в якій учасники за-
ходу звернулися до Президен-
та України, ВРУ, центральних 
органів виконавчої влади, голів 
обласних рад, голів облдержад-
міністрацій, донорських органі-
зацій перейти від декларацій до 
реальної державної підтримки 
створення необхідної інвести-
ційної інфраструктури, як під-
ґрунтя для успішного функціо-
нування індустріальних парків.

Довідка. Індустріальний парк 
– це спеціально організована для 
розміщення нових виробництв 
територія, забезпечена енер-
гоносіями, інфраструктурою, 
необхідними адміністративно-
правовими умовами, керована 
спеціалізованою компанією.

СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ 
ПАРКІВ – МЕХАНІЗМ 
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Про найактуальніші пробле-
ми сьогодення –  розмова «Бо-
ярка-інформ» з міським головою 
Тарасом Добрівським.

– Нині вкрай актуальною є 
тема об’єднання територіальних 
громад. Що ви думаєте з цього 
приводу?

– Щодо децентралізації вла-
ди хотів би повідомити, що Бо-
ярська міська рада звернулася 
до сусідніх сільських рад з про-
позицією щодо об’єднання. Там 
тривають обговорення. І часто 
висловлюється сумнів з при-
воду доцільності об’єднання. Я 
бачив результати такої реформи 
у сусідній Польщі. Знайомий з 
європейським досвідом щодо 
обраного формату децентралі-
зації влади, тому переконаний, 
що він буде успішним. За такої 
моделі 60 відсотків податку на 
доходи фізичних осіб поверта-
ється до міського бюджету, а 
це той бюджетний ресурс, який 
дасть можливість для розвитку 
об’єднаних громад. У резуль-
таті децентралізації для розви-
тку громади буде залишатися 
майже в 2,5 рази більше коштів 
лише за рахунок ПДФО.

Розуміючи складність цього 
процесу, мери малих міст України 
на чолі з головою Асоціації Пав-
лом Козирєвим ініціюють надання 
статусу обласного значення малим 
містам. Підтримка цієї ініціативи 
на рівні Верховної Ради України 
стане каталізатором для подаль-
шої децентралізації та об’єднання 
громад. Якщо об’єднаються бідні 
село та місто, багатшими вони від 
цього не стануть.

– Нині ми всі стали заручника-
ми тотального підвищення тарифів 
на комунальні послуги та і на това-
ри загалом. Боярка не виняток?

– У комунальній сфері від-
чувається обмеженість фінан-
сування. А особливо у зв’язку 
з тим, що з бюджету забрали 
ПДФО (близько 34 млн. грн.). 
Дуже важко в таких умовах пра-
цювати і забезпечувати якісне 
надання послуг.

Щодо підвищення тарифів 
на комунальні послуги можу 
сказати одне – усе навантажен-
ня лягає на споживачів. Бояр-
чани мають заздалегідь подбати 
про заходи з енергозбереження 

і думати про енергозберігаючі 
технології, щоб у майбутньому 
заощадити свої кошти. Потріб-
но утеплити вікна, фасади, еко-
номно використовувати елек-
троенергію. 

– Чи загрожує Боярці літнє 
«безводдя»?

– Влітку, особливо у спеку, 
необхідно бережно використо-
вувати воду. Безконтрольний 
полив городів (без лічильника) 
призводить до того, що без води 
потерпає усе місто. Боярською 
міською радою для безпере-
бійного водопостачання перед-
бачено фінансування для капі-
тального ремонту артезіанських 
свердловин. Так, по вул. Кібенка, 
Декабристів та Хрещатик віднов-
лено рівень води у свердловинах. 

З 2010 року «Боярка-Водо-
канал» впровадив режим без-
перебійної подачі води спожи-
вачам. І ми майже забули той 
час, коли систематичне відклю-
чення води було нормою. Тож 
бережімо ресурси, адже вода у 
природі також не безкінечна.

– Стан доріг – питання номер 
один.

– Нестача коштів відобража-
ється на життєдіяльності міста. 
На ремонт доріг і у кращі часи 
держава не виділяла кошти. А 
нині й говорити немає про що. 
Дороги обласного значення ма-
ють ремонтувати за рахунок об-
ласного бюджету. Це, зокрема, 
дорога на Віту Поштову, вул. 
Тарасівська, дорога на Білого-
родку та в’їзд із Петрівського в 
Боярку. За їх станом має стежи-
ти Облавтодор. 

– Багато невдоволення жите-
лів історичної частини Боярки 
викликає стан вул. Тарасівської.

– На наші листи щодо ре-
монту вкрай розбитої вул. Тара-
сівської ця установа не реагує. 
Але вода і камінь точить. На 
численні наші скарги Облавто-
дор пообіцяв (!) вже найближ-
чими днями приступити до ям-
кового ремонту Тарасівської.

– Чи відбуватиметься ремонт 
доріг місцевого значення? 

– Зараз триває тендер на 
придбання асфальту і прове-
дення робіт. Після цього буде 
продовжено ремонт доріг згідно 
з графіком.

– Після дощу проїхати вул. Шев-

ченка неможливо. Щось робить-
ся для вирішення цієї проблеми?

– Проект відведення стічних 
вод було розроблено. Триває 
його експертиза. 

– Весна у Боярці пройшла під 
знаком благоустрою.

– Дуже приємно констату-
вати факт, що багато людей, 
підприємств та громадських 
організацій долучились до при-
бирання рідного міста. Це і бла-
гоустрій прилеглої території, і 
укладання тротуарної плитки, 
і висадження дерев та квітів. 
Така масштабна робота активіс-
тів заслуговує на повагу та вдяч-
ність решти жителів міста. І тут 
велике питання щодо культури 
та вихованості людей. Переко-
наний, що благоустрій міста – 
це справа кожного.

Завершуються роботи щодо 
облаштування тротуару по вул. 
Молодіжній. Ми зіткнулися з 
рядом проблем щодо викорчо-
вування дерев.

– Яка доля кінотеатру ім. Ост-
ровського, переданого у влас-
ність міста?. 

– На жаль, у цьому бюджет-
ному році ми не можемо фінан-
сувати об’єкт. Чекаємо від гро-
мадськості пропозицій. Якщо 
у жителів міста є ідеї стосовно 
інвесторів, його використання, 
прохання звертатися до міської 
ради. Досі не надійшло жодної 
пропозиції.

– Суспільство знаходиться на 
порозі нових виборів. 

– Я думаю, що боярчани 
вже відчули початок передви-
борчої кампанії. Вибори зазви-
чай стартують дискредитацією 
влади всіх рівнів. На мою дум-
ку, прихильність виборців по-
трібно завойовувати не чорним 
піаром, а конкретними справа-
ми. Критикувати завжди легко. 
Лише той, хто не працює – не 
помиляється. В умовах сього-
дення ми, як ніколи, маємо де-
монструвати єдність, конструк-
тив, здатність до діалогу. 

І на завершення додам. По-
ставити питання чи висло-
вити свою думку Ви може-
те за електронною адресою:                                                         
mer_boyarka@ukr.net або зали-
шити інформацію у будь-який час 
за цілодобовим телефоном: 42-246. 

ПРЯМА МОВА

Графік роботи
Громадського формування «Боярська варта»: 
З понеділка до п’ятниці – патрулювання з 8:00 до 17:00. 

Невідкладні питання 
за тел. (067) 280-77-52, (04598) 47-877. 

Прийомні дні: 
вівторок: 10:00-12:00 четвер: 17:00-20:00 та
субота: 10:00-12:00 (вул. Білогородська, 13-в), 

в. о. командира Володимир Анатолійович Ткаченко. 

«БОЯРСЬКА ВАРТА» ПОВІДОМЛЯЄ

Києво-Святошинське район-
не управління юстиції зареєстру-
вало структурне утворення по-
літичної партії – міську партійну 
організацію партії «Воля» в місті 
Боярка Києво-Святошинського 
району Київської області. 

Свідоцтво про реєстрацію 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЛЕГАЛІЗАЦІЮ
№ 536 видане 15 березня 2015 
року. Керівні органи структур-
ного утворення політичної пар-
тії: конференція, рада. 

Координатор первинно-
го партійного осередку пар-
тії «Воля» – Олександр Прус. 
Юридична адреса: м. Боярка, 
вул. Миру, 20. 

З першого дня народження 
організм малюка потребує пиль-
ної уваги не лише з боку батьків, 
а й з боку медичного персоналу. 
Патронажні педіатричні програ-
ми медичного центру «Васеда», 
розташованого у Вишневому,  
користуються великою популяр-
ністю у молодих батьків, так як 
передбачають оптимальне напо-
внення медичними послугами 
згідно з вимогами МОЗу. 

Педіатричні пакети МЦ 
«Васеда» передбачають кон-
сультації педіатрів у клініці та 
вдома, необхідні аналізи та кон-
сультації вузько-профільних 
спеціалістів. Багатопрофіль-
ність «Васеди» дозволяє надати 
усі необхідні медичні послуги 
для малюків у одному закладі, 
що дозволяє зберегти батькам 
кошти, час і нерви.

Медичним центром керує 
колишній заступник директора 
Департаменту охорони здоров’я 
міста Києва, кандидат медич-
них наук Олександр Курмишов. 
«Наш заклад спеціалізується не 
лише на дорослих пацієнтах, у 

нас працює велика кількість 
спеціалістів, які охоплюють 
дитяче населення. Із закладом 
співпрацюють консультанти, 
зокрема дитячі алергологи, не-
вропатологи, отоларингологи, 
окулісти, дерматологи та інші», 

– розповідає пан Олександр.
У медичному центрі можна 

зробити щеплення від 9 інфек-
ційних хвороб, які проводять у 
дитячому віці, – проти гепатиту 
В, кашлюку, дифтерії, правця, 
поліомієліту, гемофільної ін-
фекції типу В, краснухи, кору, 

епідемічного паротиту.
Дітки від 3-х років та до по-

вноліття можуть повноцінно 
пройти профілактичний огляд 
у центрі та отримати відповідні 
довідки для вступу до дитячого 
садочку/школи чи ВУЗу. Зруч-
ність таких оглядів полягає в 
тому, що діти проходять усіх спе-
ціалістів в одному місці без черг 
і без сліз за 1-2 дні, а батьки при 
цьому мають змогу зекономити 
до 37 % коштів від прайсових цін. 

Педіатри центру – досвід-
чені фахівці, знаходять підхід 
до маленьких пацієнтів з при-
таманною їм чуйністю та уваж-
ністю, мають в своєму арсеналі 
велику кількість авторських ме-
тодик лікування.

Нещодавно відкрилася нова 
клініка в ЖК «Петровський 
квартал». Основні напрямки 
роботи центру: сімейна меди-
цина, педіатрія та гінекологія. 
До послуг пацієнтів: досвідчені 
лікарі та сучасне обладнання. 
Для збереження часу здати ана-
лізи та придбати необхідні ліки 
можна в аптеці «Васеда-фарм».

МЕДИЦИНА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПАЦІЄНТІВ

Про оприлюднення проекту ре-
гуляторного акта – рішення вико-
навчого комітету Боярської міської 
ради «Про встановлення розміру 
плати за навчання по Боярській 
міській дитячій школі мистецтв на 
2015-2016 навчальний рік».

Виконавчий комітет Бояр-
ської міської ради відповідно до 
ст. 9 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політи-
ки у сфері господарської діяль-
ності» з метою одержання за-
уважень і пропозицій фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань 
повідомляє про оприлюднення 
проекту регуляторного акта – про-
екту рішення Боярської міської 
ради «Про встановлення розміру 
плати за навчання по Боярській 
міській дитячій школі мистецтв 
на 2015-2016 рік».

Стислий зміст регуляторного акта.
Регуляторний акт розробле-

ний відповідно до Закону Укра-
їни «Про місцеве самовряду-
вання в Україні».

Спосіб оприлюднення ре-
гуляторного акта – сайт Бояр-
ської міської ради: www. boyarka-
inform.com. 

Також з повним текстом 
проекту регуляторного акта 
можна ознайомитись безпосе-
редньо у каб. 10 Боярської місь-
кої ради (м. Боярка, вул. Білого-
родська, 13) щоденно з 08:00 до 
17:00, тел.: 41-550. Пропозиції 
та зауваження до проекту регу-
ляторного акта приймаються 
письмово впродовж місяця з 
дня оприлюднення регулятор-
ного акта за адресою: м. Боярка, 
вул. Білогородська, 13, каб.10. 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ЕКОНОМІЯ, ЄДНІСТЬ, ТЕРПІННЯ
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   Телеканал 1+1

06:00 Х/ф «Мері Поппінс, до 
побачення» (1)
07:40 «ТСН-Тиждень»
09:10 Х/ф «Неймовірні при-
годи італійців у Росії» (1)
11:10 Х/ф «У вас буде дитина»
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Залізна людина 
3» (2)
22:30 «Скрябін. Концерт 
пам’яті»
01:20 Х/ф «Мері Поппінс, до 
побачення» (1)
03:45 Х/ф «Стукачка» (3)
05:30 «Телемагазин»

   ICTV

05:25 Служба розшуку дітей
05:30 М/С»Муча Луча»
06:10 Надзвичайні новини. 
Підсумки з Костянтином 
Стогнієм
06:55 Факти тижня з Оксаною 
Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:15 «Майкл». Х/ф
11:05 «Джампер». Х/ф
12:45 Факти. День
13:05 «Ейс Вентура. Детектив з 

розшуку домашніх тварин». Х/ф
14:45 «Ейс Вентура. Поклик 
природи». Х/ф
15:45 Факти. День
16:20 «Ейс Вентура. Поклик 
природи». Х/ф
16:55 «Брюс Всемогутній». Х/ф
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Дістало!
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Маска». Х/ф (2)
23:30 «STARперці». Х/ф (2)
01:20 «Сестри». Х/ф (2)
02:40 «Алькатрас». Т/с

   Інтер

06:30 Мультфільм
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 Т/с «Курт Сеіт і Шура» 
11:10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським 2»

12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським 2»
13:15 «Судові справи»
14:00 «Новини»
14:20 «Судові справи»
14:40 «Сімейний суд»
15:20 «Жди меня»
16:00 «Новини»
16:15 «Жди меня»
17:45 «Новини»
18:10 «Стосується кожного»
19:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Дурна кров» (2)
23:00 Т/с «Завжди говори «За-
вжди» 4»
01:00 Т/с «Зцілення любов’ю»

   Новий Канал

05:55 Х/ф «Моя нянька - 
вампір»
07:20 Х/ф «Я - четвертий»
09:25 Х/ф «Щоденники 
принцеси»
11:40 Х/ф «Щоденники прин-
цеси - 2»
13:50 Х/ф «Тіні незабутих 
предків»
16:00 Х/ф «Дивергент»
19:00 Т/с «Мажор» (2)

23:15 Т/с «Молодіжка 2»
01:20 Х/ф «Перевертень» (3)
03:00 Служба розшуку дітей
03:05 Половинки
03:50 Зона ночі
05:30 25-й кадр

   НТН

04:50 Т/с «Слід саламандри»
08:10 «Правда життя». Остан-
ній дзвоник
08:40 Т/с «Таємниці слідства 
- 10» (1)
12:15 Т/с «Капітан Гордєєв»
19:15 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 13»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 4»
23:45 Т/с «NCIS: Лос-
Анджелес - 3» (2)
00:40 Т/с «Мертва зона» (2)
02:00 Х/ф «Щури - Париж в 
облозі» (2)
03:30 «Речовий доказ»
04:00 «Випадковий свідок»
04:05 «Легенди карного роз-
шуку»

   СТБ

06:15 «Все буде добре!»
07:55 «За живе!»

09:15 «Зіркове життя. Випро-
бування смертю»
10:15 Х/ф «Довгоочікуване 
кохання» (1)
12:10 Х/ф «Домробітниця» (1)
14:05 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:35 «За живе!»
20:00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
21:00 «Містичні історії-2 з 
Павлом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Вагітна у 16»
23:35 «Доньки-матері»
00:35 «Один за всіх»
01:50 Х/ф «Виконання ба-
жань» (1)
03:25 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Т/с «Слід» (1)
07:00 Події
07:15 Т/с «Красуні» (1)
11:00 Т/с «Провидець» 
15:00 Події
15:30 Т/с «Слід» (1)
17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник. Рай 

там, де ти» (2)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Практика» (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Подвійний фор-
саж» (2) 
01:35 Події
02:20 «Говорить Україна»
03:20 Т/с «Дорожній па-
труль-11» (1)
04:45 Т/с «Безсмертник. Рай 
там, де ти» (2)
05:30 Події

   УТ 1

06:00 Погода
06:05 Вертикаль влади
06:35 На слуху
07:05 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 У просторі буття
08:10 Погода
08:20 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:25 Спецпроект «Хай завжди 
буде сонце!»
10:15 Хто в домі хазяїн?

10:35 Казки Лірника Сашка
10:50 Школа Мері Поппінс
11:05 Хочу бути
11:45 Погода
11:55 Д/ф «Шість ярдів грації»
12:30 Утеодин з Майклом 
Щуром
13:00 Вікно в Америку
13:40 Український корт
14:10 Погода
14:20 Книга ua
15:00 Х/ф «Марія з Назарета» (1)
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогі депутати
20:00 Д/ф «Золотий вересень. 
Хроніка Галичини 39-41 рр.»
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожні
22:45 Погода
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 На слуху
00:25 Від першої особи
01:15 Погода
01:20 ТелеАкадемія
02:20 Телевистава «Чорна 
Пантера та Білий ведмідь» (1)
03:45 Т/с «Царівна» (1)
05:00 Новини
05:30 Новини. Спорт
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:15 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь «
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь «
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:40 «Чотири весілля - 2»
10:55 «Чотири весілля - 2»
12:00 ТСН
12:25 «Ворожка»
13:00 «Ворожка»
13:35 «Сліпа»
14:10 «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодра-
ми - 5»
15:45 «Сімейні мелодра-
ми - 5»
16:45 ТСН
17:10 Х/ф «Моя кохана 
Діла» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 «Хороші руки»
22:10 «Чотири весілля 4»
23:25 ТСН
23:45 «Розвідка» (3)
00:40 «Термінатор» (2)
02:30 ТСН
02:55 «Терпкий смак ко-
хання» (1)
03:40 Х/ф «Моя кохана 
Діла» (1)
05:10 «Служба розшуку 

дітей»
05:15 «Телемагазин»

   ICTV

06:05 Факти
06:30 Ранок у великому 
місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
09:55 «Перетинаючи 
межу». Т/с
11:40 «Три дні лейтенанта 
Кравцова». Т/с
12:45 Факти. День
13:20 «Три дні лейтенанта 
Кравцова». Т/с
15:45 Факти. День
16:20 «Втеча». Х/ф
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
20:20 Громадянська обо-
рона
21:05 Факти. Вечір
21:55 «Пристрасті за Чапа-
єм». Т/с
23:00 «Лягавий». Т/с. 
00:00 «Ганнібал». Т/с. 
01:35 «Мені не боляче». 
Х/ф (2)
03:15 «Перетинаючи 
межу». Т/с
04:35 «Алькатрас». Т/с

   Інтер

05:35 «Подробиці»
06:25 Мультфільм
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 Т/с «Курт Сеіт і Шура»
11:15 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським 2»
12:00 Новини
12:30 «Щастя із пробірки»
13:30 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
14:50 «Сімейний суд»
15:40 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 4»
16:00 Новини
16:15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 4»
17:45 Новини
18:10 «Стосується кожного»
19:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Дурна кров» (2)
23:00 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 4»
01:45 Т/с «Зцілення 
любов’ю»

   Новий Канал

06:10 Kіds Tіme
06:12 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
07:25 Kіds Tіme
07:27 М/с «Барбоскіни»
07:30 Kіds Tіme
07:32 М/с «Пінгвіни Мада-

гаскару»
07:55 Kіds Tіme
07:57 Єралаш
12:00 Т/с «Татусеві дочки»
15:55 Т/с «Молодіжка 2»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Мажор» (2)
23:15 Т/с «Молодіжка 2»
01:20 Х/ф «Вовки» (2)
02:40 Абзац!
03:20 Репортер
03:25 Зона ночі
05:15 25-й кадр

   НТН

05:05 Т/с «Слід саламан-
дри»
08:30 «Випадковий свідок»
09:00 «Кримінальні 
справи»
09:50 Т/с «Суто англійські 
вбивства» (1)
11:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
- 4»
13:10 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 13»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Я йому вірю»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 13»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 4»
23:45 Т/с «NCIS: Лос-
Анджелес - 3» (2)
00:40 Т/с «Мертва зона» (2)
02:05 «Європейський по-
керний турнір»
02:50 «Свідок»

03:20 «Речовий доказ»
03:50 «Випадковий свідок»
04:05 «Свідок»
04:35 «Легенди карного 
розшуку»

   СТБ

05:50 «Все буде добре!»
07:30 «За живе!»
08:40 Х/ф «Службовий 
роман» (1)
11:45 «МастерШеф - 3»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:35 «За живе!»
20:00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
21:00 «Містичні історії-2 з 
Павлом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Кохана, ми вбиває-
мо дітей»
00:20 «Один за всіх»
01:50 Х/ф «Час бажань» (1)
03:25 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/с «Слід» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зоряний шлях
10:00 «Говорить Україна»
11:10 Т/с «Провидець» (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Слід» (1)
17:10 Т/с «Слід» (1)

18:00 Т/с «Безсмертник. 
Рай там, де ти» (9 серія) (2)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Практика» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Практика» (1)
01:30 Події
02:15 «Говорить Україна»
03:15 «Говорить Україна»
04:15 Зоряний шлях
04:45 Т/с «Безсмертник. 
Рай там, де ти» (2)
05:30 Події

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:25 Про головне
10:20 Подорожні
11:25 Погода
11:30 Д/ф «Індія та Європа: 
палімпсест»
12:00 Уряд на зв’язку з 
громадянами

12:25 Дорогі депутати
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:45 Погода
13:50 Казки Лірника 
Сашка
14:00 Мультфільм
14:20 Дитячі історії
14:45 Хочу бути
15:05 Нотатки на глобусі
15:45 Погода
15:50 Фольк-musіc
16:55 Д/ф «Гваделупа, най-
кращий ром у світі»
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Д/с «Сага старовин-
ної пущі»
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 Війна і мир
22:40 Погода
23:00 Підсумки
23:15 Вертикаль влади
23:55 Погода
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 ТелеАкадемія
02:20 Новини. Світ
02:30 Новини
02:50 Д/ф «Гваделупа, най-
кращий ром у світі»
03:45 Т/с «Царівна» (1)
05:00 Новини
05:30 Новини. Спорт
05:45 Вічне

Вівторок, 2 червня

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь «
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь «
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:40 «Чотири весілля - 2»
11:00 Х/ф «Хороші руки»
12:00 ТСН
12:25 «Ворожка»
13:00 «Ворожка»
13:35 «Сліпа»
14:10 «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Сімейні мелодрами - 5»
16:45 ТСН
17:10 Х/ф «Моя кохана Діла» 
(1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»,
21:00 Х/ф «Хороші руки»
22:10 «Інспектор Фреймут 2»
23:25 ТСН
23:45 Х/ф «Розвідка» (3)
00:40 Х/ф «Потяг на Юму» (1)
02:40 Х/ф «Терпкий смак 
кохання» (1)
03:25 Х/ф «Моя кохана Діла» 
(1)
05:10 «Служба розшуку дітей»
05:15 «Телемагазин»

   ICTV
05:35 Служба розшуку дітей
05:40 Студія Вашинтон
05:45 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:10 «Перетинаючи межу». 
Т/с

11:55 Паралельний світ
12:45 Факти. День
13:30 Провокатор
15:30 «Гірко-2!». Х/ф
15:45 Факти. День
16:20 «Гірко-2!». Х/ф
17:45 «Лягавий». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Секретний фронт
21:05 Факти. Вечір
21:55 «Пристрасті за Чапаєм». 
Т/с
23:00 «Лягавий». Т/с. 
00:00 «Ганнібал». Т/с. 
01:35 «Зміїна битва». Х/ф (2)
03:00 «Перетинаючи межу». 
Т/с
04:20 «Алькатрас». Т/с

   Інтер

05:35 «Подробиці»
06:25 Мультфільм
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 Т/с «Курт Сеіт і Шура»
11:15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським 2»
12:00 Новини
12:30 «Щастя із пробірки»
13:30 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
14:50 «Сімейний суд»
15:40 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 4»
16:00 Новини
16:15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 4»
17:45 Новини
18:10 «Стосується кожного»

19:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Дурна кров» (2)
23:00 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 4» 
01:45 Т/с «Зцілення любов’ю»

   Новий Канал

06:10 Kіds Tіme
06:12 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
07:25 Kіds Tіme
07:30 М/с «Барбоскіни»
07:32 Kіds Tіme
07:35 М/с «Пінгвіни Мада-
гаскару»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер
08:05 Єралаш
12:00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
15:55 Т/с «Молодіжка 2»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Мажор» (2)
23:15 Т/с «Молодіжка 2»
01:20 Абзац!
02:00 Репортер
02:05 Служба розшуку дітей
02:10 Половинки
03:40 Зона ночі
05:20 25-й кадр

   НТН

05:05 Т/с «Слід саламандри»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні справи»
09:50 Т/с «Суто англійські 
вбивства» (1)
11:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 4»
13:10 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 13»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Я йому вірю»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 13»
21:40 «Свідок»

22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»
23:45 Т/с «NCIS: Лос-
Анджелес - 3» (2)
00:40 Т/с «Мертва зона» (2)
02:00 «Свідок»
02:30 «Речовий доказ»
03:35 «Випадковий свідок»
03:50 «Свідок»
04:20 «Легенди бандитської 
Одеси»

   СТБ

05:55 «Все буде добре!»
07:25 «За живе!»
08:50 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
10:20 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
11:15 «МастерШеф - 3»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:35 «За живе!»
20:05 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
21:00 «Містичні історії-2 з 
Павлом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Давай поговоримо про 
секс 2»
00:25 «Один за всіх»
01:35 Х/ф «Ще раз про кохан-
ня» (1)
03:10 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/с «Слід» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зоряний шлях
10:00 «Говорить Україна»
11:10 Т/с «Провидець» (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Слід» (1)
17:10 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник. Рай 

там, де ти» (2)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Практика» (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Дружина Штірліца» (1)
01:20 Події
02:05 «Говорить Україна»
03:05 «Говорить Україна»
04:05 Зоряний шлях
04:35 Т/с «Безсмертник. Рай 
там, де ти» (2)
05:20 Події

   УТ 1

06:00 Вертикаль влади
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 На слуху
08:00 Новини

08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:10 Погода
09:25 Про головне
10:20 Д/с «Сага старовинної пущі»
11:30 Д/ф «Ігор Шамо. Києве мій!»
12:30 Погода
12:35 Зроблено в Європі
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:30 Війна і мир
14:30 Погода
14:35 Казки Лірника Сашка
14:50 Дитячі історії
15:05 Хто в домі хазяїн?
15:45 Як ваше здоров’я?
16:20 Інша музика з Олексієм 
Коганом
16:45 Чоловічий клуб
17:15 Світло
17:55 Погода

18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
19:00 Перша студія
19:30 ДебатиPRO
21:00 Новини
21:35 Новини. Спорт
22:00 Слідство. Інфо
22:40 Мегалот
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 Тепло.ua
23:35 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 ТелеАкадемія
02:20 Новини. Світ
02:30 Новини
02:50 Д/ф «Повернення на мапу»
03:45 Т/с «Царівна» (1)
05:00 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

Середа, 3 червня

TV-МАРШРУТ
Понеділок, 1 червня

Києво-Святошинське районне 
управління юстиції зареєструвало 
громадську організацію «Самообо-
рона Києво-Святошинського району 
в Київській області». 

Свідоцтво про реєстрацію         
№ 1434754 видане 5 травня 2015 
року. Органи управління ГО: кон-
ференція, рада, голова. 

Мета громадського об’єднання: 
сприяння забезпечення громадської 
безпеки та захисту власності чле-

нів організації та громадян України, 
які проживають на території райо-
ну, сприяння державним органам у 
боротьбі проти корупції та свавілля 
чиновників, сприяння в проведен-
ні люстрації та очищення влади від 
кримінальних елементів та кадрів, 
які себе скомпрометувати антиукра-
їнськими діями. 

Голова ГО – Віктор Натяга, 
юридична адреса – м. Боярка,                   
вул. Ворошилова, 26, оф. 1. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЛЕГАЛІЗАЦІЮ



6 29 травня 2015
№10 (268)TV-МАРШРУТ

Четвер, 4 червня
   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь «
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь «
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:40 «Чотири весілля - 2»
11:00 Х/ф «Хороші руки»
12:00 ТСН
12:25 «Ворожка»
13:00 «Ворожка»
13:35 «Сліпа»
14:10 «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Сімейні мелодрами - 5»
16:45 ТСН
17:10 Х/ф «Моя кохана Діла» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Х/ф «Хороші руки»
22:10 «Сказочная Русь 2015»
22:40 «Право на владу - 2»
00:25 ТСН
00:45 Х/ф «Талановитий містер 
Ріплі»
03:10 Х/ф «Терпкий смак 
кохання» (1)
03:55 Х/ф «Моя кохана Діла» (1)
05:20 «Телемагазин»

   ICTV

05:40 Студія Вашинтон
05:45 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:10 «Перетинаючи межу». Т/с
12:25 Паралельний світ
12:45 Факти. День
13:20 Паралельний світ
13:50 Провокатор
14:50 «Нічний дозор». Х/ф
15:45 Факти. День
16:20 «Нічний дозор». Х/ф
17:45 «Лягавий». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Інсайдер
21:05 Факти. Вечір
21:55 «Пристрасті за Чапаєм». Т/с
23:00 «Лягавий». Т/с. 
00:00 «Ганнібал». Т/с. 
01:35 «Смертоносна зграя». Х/ф (2)
03:00 «Перетинаючи межу». Т/с
04:20 «Алькатрас». Т/с

   Інтер

05:35 «Подробиці»
06:25 Мультфільм
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 Т/с «Курт Сеіт і Шура»
11:15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським 2»
12:00 Новини
12:30 «Щастя із пробірки»
13:30 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
14:50 «Сімейний суд»
15:40 Т/с «Завжди говори «Завжди» 4»
16:00 Новини
16:15 Т/с «Завжди говори «За-
вжди» 4»
17:45 Новини
18:10 «Стосується кожного»
19:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «Підміна в одну 
мить» (2)
00:45 Т/с «Зцілення любов’ю»
05:00 Д/с «Великі українці»

   Новий Канал

06:10 Kіds Tіme
06:12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07:25 Kіds Tіme
07:30 М/с «Барбоскіни»
07:32 Kіds Tіme
07:35 М/с «Пінгвіни Мадагас-
кару»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер

08:05 Єралаш
12:00 Т/с «Татусеві дочки»
15:55 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Х/ф «Все або нічого» (2)
21:10 Х/ф «Патруль часу» (2)
23:15 Х/ф «Хатина в лісі» (3)
01:10 Абзац!
01:55 Репортер
02:00 Служба розшуку дітей
02:05 Половинки
03:35 Зона ночі
05:25 25-й кадр

   НТН

05:15 Х/ф «У вогні броду немає» 
(1)
06:45 Х/ф «Атака» (1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні справи»
09:50 Т/с «Суто англійські 
вбивства» (1)
11:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»
13:15 Т/с «Копи-новобранці»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Далекобійники. 
Десять років по тому»
17:00 «Детективи»
19:00 «Свідок»
19:30 Х/ф «Квартал»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»
23:45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес 
- 3» (2)
00:40 Т/с «Мертва зона» (2)
02:05 «Покер. Велика гра»

02:50 «Свідок»
03:20 «Речовий доказ»
04:15 «Випадковий свідок»

   СТБ

06:35 «Все буде добре!»
08:15 «За живе!»
09:30 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
11:15 «МастерШеф - 3»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:35 «За живе!»
20:05 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
21:00 «Містичні історії-2 з Пав-
лом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Я соромлюсь свого тіла»
00:25 «Один за всіх»
01:40 Х/ф «Айболить 66»(1)
03:15 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:05 Т/с «Адвокат» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зоряний шлях
10:00 «Говорить Україна»
12:20 Х/ф «Дружина Штірліца» 
(1)
14:15 Т/с «Адвокат» (1)
15:00 Події

15:30 Т/с «Адвокат» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник. Рай там, 
де ти»  (2)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
20:55 Футбол. Фінал КУ 
«Динамо» (Київ) - «Шахтар» 
(Донецьк)
23:20 Події дня
00:00 Звичайні зомбі. Як працює 
брехня (1)
01:45 Події
02:30 «Говорить Україна»
03:30 «Говорить Україна»
04:35 Т/с «Безсмертник. Рай там, 
де ти»  (2)
05:20 Події

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Тепло.ua
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:10 ДебатиPRO

10:35 Погода
10:40 Перша студія
11:30 Д/ф «Повернення на мапу»
12:20 Слідство. Інфо
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:45 Погода
13:50 Казки Лірника Сашка
14:00 Мультфільм
14:20 Музична академія Junіor
15:55 Надвечір’я
16:50 Чоловічий клуб. Спорт
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Д/с «Сага старовинної 
пущі»
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:35 Новини. Спорт
22:00 «Схеми» 
22:40 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 ТелеАкадемія
02:20 Новини. Світ
02:30 Новини
02:50 «Надвечір’я» 
03:45 Т/с «Царівна» (1)
05:00 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:40 «Чотири весілля - 2»
11:00 Х/ф»Хороші руки»
12:00 ТСН
12:25 «Ворожка»
13:00 «Ворожка»
13:35 «Сліпа»
14:10 «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Сімейні мелодрами - 5»
16:45 ТСН
17:10 Х/ф «Моя кохана Діла»
19:30 ТСН
20:20 «Мультибарбара 2015»
21:00 «Вечірній Київ 2015»
23:00 «Світське життя»
00:05 Х/ф «Б’ютіфул» (2)
03:00 ТСН
03:50 Х/ф «Б’ютіфул» (2)
05:55 «Телемагазин»

   ICTV

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Студія Вашинтон
05:10 Факти
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:10 «Перетинаючи межу». Т/с 
11:55 «Непереможний». Т/с 
12:45 Факти. День
13:20 «Непереможний». Т/с 
14:35 «Чорні кішки». Т/с 
15:45 Факти. День
16:20 «Чорні кішки». Т/с 
16:50 «Непереможний». Т/с 
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Антизомбі
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Сволота». Х/ф (2)
23:20 «Втеча». Х/ф (2)
01:40 «Бій з тінню-3. Останній 
раунд». Х/ф (2)
03:40 «Перетинаючи межу». Т/с 

   Інтер

05:35 «Подробиці»
06:25 М/ф
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 Т/с «Небесне кохання»
11:15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 «Щастя з пробірки»
13:30 «Судові справи»
14:00 «Новини»
14:20 «Судові справи»
14:50 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Завжди говори «Завжди» 3»
16:00 «Новини»
16:15 Т/с «Завжди говори «Завжди» 3» 
17:45 «Новини»
18:05 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Т/с «Травневі стрічки» (2)
03:10 Т/с «Зцілення любов’ю»

   Новий Канал

06:05 Служба розшуку дітей
06:10 Kіds Tіme
06:12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07:25 Kіds Tіme
07:30 М/с «Барбоскіни»
07:32 Kіds Tіme
07:35 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер
08:05 Єралаш
12:00 Т/с «Татусеві дочки»

15:55 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Х/ф «Блондинка в ефірі» (2)
21:00 Х/ф «Сурогати» (2)
22:55 Х/ф «Еквілібріум» (2)
01:00 Х/ф «Хатина в лісі» (3)
02:30 Абзац!
03:10 Репортер
03:15 Зона ночі
05:15 25-й кадр

   НТН

04:55 «Свідок»
05:25 «Легенди бандитської 
Одеси»
06:10 Х/ф «Сищик» (1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:50 Т/с «Суто англійські 
вбивства» (1)
11:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»
13:15 Т/с «Копи-новобранці»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Далекобійники. 
Десять років по тому»
17:00 «Детективи»
19:00 «Свідок»
19:30 Х/ф «Навіть не думай - 2»
21:20 Х/ф «База» (2)
23:10 Х/ф «Банда Келлі»
01:10 Т/с «Декстер - 4» (2)
03:05 «Свідок»
03:35 «Випадковий свідок»
04:15 «Речовий доказ»

   СТБ

06:40 Х/ф «Вас викликає Тай-
мир» (1)
08:15 Х/ф «Мандрівка у закоха-
ність» (1)
10:25 Х/ф «Особисте життя 
лікаря Селіванової» (1)
18:00 «Вікна-Новини»
18:45 Т/с «Коли ми вдома» (1)
20:00 «Холостяк - 5»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Холостяк - 5»
00:00 Х/ф «Любов зла» (1)
01:30 Х/ф «Вас викликає Тай-
мир» (1)
02:55 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:05 Т/с «Адвокат» (1)
06:15 Т/с «Адвокат» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зоряний шлях
10:00 «Говорить Україна»
12:20 Звичайні зомбі. Як працює 
брехня (1)
14:15 Т/с «Адвокат» (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Адвокат» (1)
18:00 Т/с «Безсмертник. Рай там, 

де ти» (2)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Співай як зірка
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Коханець для Люсі» (1)
01:30 Події
02:15 «Говорить Україна»
03:15 «Говорить Україна»
04:15 Зоряний шлях
04:45 Т/с «Безсмертник. Рай там, 
де ти»  (2)
05:30 Події

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:10 Про головне
10:05 Х/ф «Конфуцій» (1)
12:25 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:45 Погода
13:50 Казки Лірника Сашка
14:00 Школа Мері Поппінс
14:15 М/ф
14:25 Дитячі історії
14:50 Як це?
15:30 Віра. Надія. Любов
16:30 Музичне турне
17:40 Театральні сезони
18:05 Погода
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Х/с «Вікендові історії»
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:35 Новини. Спорт
22:00 Перша студія
22:50 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 ТелеАкадемія
02:20 Новини. Світ
02:30 Новини
02:50 Віра. Надія. Любов
03:45 Т/с «Царівна» (1)
05:00 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

П’ятниця, 5 червня

   Телеканал 1+1

06:30 «Українські сенсації»
07:10 ТСН
08:00 «Качині історії» (1)
08:30 «Качині історії» (1)
08:55 «Маша і ведмідь» (1)
09:30 «Світське життя»
10:35 Х/ф «Вагітна бабуся»
14:25 «Вечірній Київ 2015»
16:30 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН
20:15 «Українські сенсації»
21:00 «Ліга сміху. Чемпіонат 
України з гумору»
00:00 Х/ф «Божевільне по-
бачення»
01:30 Х/ф «Вагітна бабуся»
04:40 «Шість кадрів»
05:45 «Телемагазин»

   ICTV

06:00 Факти
06:40 М/с»Муча Луча»
07:20 Паралельний світ
09:10 Секретний фронт

10:10 Антизомбі
11:05 Дістало!
12:10 Громадянська оборона
12:45 Факти. День
13:25 Інсайдер
14:25 «Пристрасті за Чапаєм». Т/с 
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з Костянтином 
Стогнієм
20:10 «Лузери». Х/ф
22:00 «Хлопчаки-нальотчики». 
Х/ф
00:00 «Обсесія». Х/ф (2)
01:55 «Ред: Мисливиця на 
перевертнів». Х/ф (2)
03:20 Вражаючі сюжети про 
роботу поліції
04:00 «Алькатрас». Т/с 

   Інтер

05:20 «Подробиці»
06:10 М/ф «Ну, постривай!»
06:40 Х/ф «Айболить-66»
08:40 «Школа доктора Кома-
ровського»
09:30 Новини
10:00 Х/ф «Принцеса на бобах»

12:10 Т/с «Серафима Пре-
красна» .
18:10 Т/с «Брати за обміном». (2)
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Брати за обміном» (2)
23:20 Х/ф «Підміна в одну 
мить» (2)
02:30 «Подробиці»
03:00 Х/ф «Моя Русалка, моя 
Лореляй» (2)
04:30 Д/с «Великі українці»
04:50 Х/ф «Принцеса на бобах»

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:02 М/с «Губка Боб Прямо-
кутні штани»
07:55 Kіds Tіme
07:57 Уральські пельмені
10:00 Ревізор
12:25 Страсті за Ревізором
14:30 Х/ф «Все або нічого»
16:55 Х/ф «Блондинка в ефірі» (2)
18:55 Х/ф «Білі ципоньки» (2)
21:00 Х/ф «Хенкок» (2)
22:55 Х/ф «Район №9» (2)
01:25 Х/ф «Еквілібріум» (2)
03:00 Половинки

03:45 Зона ночі
05:25 25-й кадр

   НТН

05:15 «Легенди бандитської Одеси»
06:05 Х/ф «Без особливого 
ризику» (1)
07:20 «Детективи»
11:30 «Речовий доказ». Шака-
ляча робота
12:00 «Головний свідок»
12:55 «Випадковий свідок»
13:30 «Правда життя»
14:00 Х/ф «Банда Келлі»
16:00 Т/с «Далекобійники»
19:30 Т/с «Грабуй награбоване»
21:15 Т/с «Удар у відповідь - 3» (2)
23:00 «Голі та смішні»
23:55 Х/ф «База» (2)
01:40 «Жорстокий спорт»
02:30 «Речовий доказ»
04:00 «Випадковий свідок»
04:45 «Легенди бандитської Одеси»

   СТБ

06:30 Х/ф «Аеліта, не приста-
вай до чоловіків»(1)

08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
11:20 Х/ф «Будьте моїм чолові-
ком...»(1)
13:10 Т/с «Коли ми вдома»(1)
14:45 «Холостяк - 5»
18:00 Х/ф «Бабине літо»(1)
21:45 Х/ф «Дівчата»(1)
23:45 «Давай поговоримо про 
секс 2»
01:35 Х/ф «Аеліта, не приста-
вай до чоловіків»(1)
03:00 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:20 Таємний код зламаний. 
Сон
07:00 Події
07:15 Т/с «Адвокат» (1)
10:00 Реальна містика
11:00 Х/ф «Коханець для Люсі» (1)
12:50 Т/с «Причал любові і 
надії»  (1)
15:00 Події
15:20 Т/с «Причал любові і 
надії»  (1)
17:00 Т/с «Печалі й радості 
Надії» (1)

19:00 Події
19:40 Т/с «Печалі й радості 
Надії» (1)
21:30 Футбол. Фінал ЛЧ. 
«Ювентус» (Італія) - «Барсело-
на» (Іспанія)
00:05 Таємний код зламаний. 
Молодість
01:00 Таємний код зламаний. Сон
01:45 Події
02:30 Таємниці зірок
04:00 Події
04:45 Реальна містика
05:30 Таємний код зламаний. 
Молодість

   УТ 1

06:00 Підсумки
06:15 Погода
06:20 На слуху. Підсумки
07:30 Погода
07:40 У просторі буття
08:30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
08:55 Погода
09:05 Погода
09:15 Перша студія
10:00 Зроблено в Європі

10:15 Нотатки на глобусі
10:45 Погода
11:00 Книга ua
11:30 Д/ф «Секрети довголіття»
12:30 Д/ф «Ляльки та іграшки»
13:00 Світло
13:55 Д/с «Сага старовинної пущі»
15:20 Чоловічий клуб. Спорт
16:15 Чоловічий клуб
16:45 Музичні салони ARTE
18:00 Х/ф «Нога Бога» (1)
19:55 Д/ф «Волинянин»
21:00 Новини
21:40 Утеодин з Майклом Щуром
22:10 Інша музика з Олексієм 
Коганом
22:40 Мегалот
22:45 Погода
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 Від першої особи. Підсумки
01:15 Погода
01:20 Музичне турне
02:20 Як ваше здоров’я?
02:55 Х/ф «Конфуцій» (1)
05:00 Новини
05:35 Вікно в Америку

Субота, 6 червня

Неділя, 7 червня
   Телеканал 1+1

06:00 Неймовірні пригоди в ані-
маційному фільмі «Дельго»
07:40 Маріччин кінозал. М/ф
08:05 «Качині історії» (1)
08:35 «Качині історії» (1)
09:00 Лотерея «Лото-забава»
09:40 М/ф «Ескімоска - 2: при-
годи в Арктиці» (1)
09:45 «Маша і ведмідь»
10:15 ТСН
11:00 «Світ навиворіт: Латин-
ська Америка»
12:00 «Інспектор Фреймут 2»
13:20 «Чотири весілля 4»
14:30 «Ліга сміху. Чемпіонат 
України з гумору»
17:40 Х/ф «Спортлото 82» (1)
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 5»
00:10 Х/ф «Адам» (2)
01:50 Х/ф «Камінна душа» (1)
03:50 «Світ навиворіт: Латин-
ська Америка»
04:50 «Телемагазин»
05:20 «ТСН-Тиждень»

   ICTV

06:20 Факти
06:50 М/с»Муча Луча»
07:15 Провокатор
09:05 Зірка YouTube
11:45 Дивитись усім!
12:45 Факти. День
13:00 Дивитись усім!
13:35 Дизель-шоу
14:50 «Лузери». Х/ф
16:40 «Хлопчаки-нальотчики». 
Х/ф
18:45 Факти тижня з Оксаною 
Соколовою
20:20 «Снайпер-3». Х/ф (2)
22:05 «Снайпер-4. Перезаванта-
ження». Х/ф (2)
23:55 «Ред: Мисливиця на пере-
вертнів». Х/ф (2)
01:30 «Пробудження зла». Х/ф (2)
02:50 Вражаючі сюжети про 
роботу поліції
03:30 «Алькатрас». Т/с 

   Інтер

06:40 «М/ф»
07:00 «Подробиці»
07:45 «Удачний проект»
08:30 «Готуємо разом»

09:30 «Новини»
10:00 «Орел і Решка. Ювілей-
ний сезон»
11:00 «Орел і Решка. На краю 
світу»
12:00 Т/с «Серафима Пре-
красна» 
18:10 Т/с «Брати за обміном» . (2)
20:00 «Подробиці тижня»
21:30 Т/с «Брати за обміном»  (2)
00:10 Х/ф «Вагома підстава для 
вбивства» (2)
03:00 Х/ф «Убивство в Пре-
зидіо» (2)
04:00 «Подробиці тижня»
04:30 Д/ф «Великі українці»

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:05 М/с «Губка Боб Прямо-
кутні штани»
08:00 М/с «Пінгвіни Мадагас-
кару»
09:45 Kіds Tіme
09:50 М/с «Том і Джеррі»
11:10 М/ф «Король Сафарі»
13:00 Х/ф «Білі ципоньки»
15:05 Х/ф «Патруль часу»
17:10 Х/ф «Хенкок»

19:00 Х/ф «Чорний лицар»
21:00 Х/ф «Жива сталь»
23:40 Х/ф «Похмурі небеса»
01:40 Х/ф «Маппети з космосу»
03:00 Половинки
03:45 Зона ночі
05:25 25-й кадр

   НТН

05:30 Х/ф «Старший син» (1)
07:45 Т/с «Далекобійники»
11:30 «Легенди карного розшу-
ку». Бандитські пристрасті
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Випадковий свідок»
13:25 Х/ф «Колишніх агентів 
не буває»
15:20 Х/ф «Навіть не думай - 2»
17:10 «Уральські пельмені - 20 
років у тісті!»
19:00 Т/с «Повернення додому»
22:45 «Випадковий свідок»
23:00 «Головний свідок»
00:00 Х/ф «У надрах кошмару» 
(2)
01:30 Х/ф «Риба Франкенш-
тейна» (2)
02:50 «Голі та смішні»
03:40 «Випадковий свідок»

04:25 «Речовий доказ»

СТБ
06:05 Х/ф «Дванадцять стіль-
ців»(1)
09:00 «Все буде смачно!»
10:20 «Караоке на Майдані»
11:15 «Містичні історії-2 з 
Павлом Костіциним»
15:10 Х/ф «Бабине літо»(1)
19:00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
20:55 Х/ф «Здрастуйте Вам!» (2)
23:00 Х/ф «Дванадцять стіль-
ців»(1)
02:10 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

07:00 Події
07:40 Т/с «Причал любові і 
надії» (1)
11:30 Т/с «Печалі й радості 
Надії» (1)
15:20 Х/ф «Коли не вистачає 
любові» (1)

17:15 Т/с «А сніг кружляє ...» 
(1,2 серії) (1)
19:00 Події тижня з Олегом 
Панютою
20:00 Т/с «А сніг кружляє ...» (1)
22:00 Х/ф «Ця жінка до мене» (1)
00:00 Зоряний шлях
01:15 Події тижня з Олегом 
Панютою
02:05 Т/с «Безсмертник. Рай 
там, де ти» (2)
05:50 Події тижня з Олегом 
Панютою

   УТ 1

06:00 Погода
06:05 Світ православ’я
06:35 Крок до зірок
07:25 Погода
07:30 Шеф-кухар країни
08:20 Гумористичний клуб «Зо-
лотий гусак»
08:40 Тепло.ua
08:55 Погода
09:05 Як це?

09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Мультфільм
10:00 Школа Мері Поппінс
10:20 Хочу бути
10:45 «Хай завжди буде сонце!»
11:50 Х/ф «Нога Бога» (1)
13:50 Д/ф «Секрети довголіття»
14:50 Фольк-musіc
16:15 Х/с «Вікендові історії»
18:15 Театральні сезони
18:50 Х/ф «Партія в шахи» (1)
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:15 Альтернативна музика. 
Atomіc Sіmao
22:40 Погода
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 На слуху. Підсумки
01:15 Погода
01:20 Музичне турне
02:20 Х/с «Вікендові історії»
03:15 Х/ф «Гора Будди» (2)
05:00 Новини
05:30 Уряд на зв’язку з грома-
дянами

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нащій телепрограмі позначається цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без на-
гляду батьків. 2 каегорія (жовтий трикутник) у нас цифра —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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ФК «ДЮСШ Боярка» цього 
дня, 23 травня, також мала гра-
ти у 5 турі Весняної першості. 
Але взяла участь у Боярському 
міському дитячо-юнацькому 
турнірі з футболу серед навчаль-
них закладів, організованого 
ГО «Молодь Боярки». Серед 
учасників турніру – команди 

23 травня на міському стаді-
оні відбулась перша у цьому се-
зоні гра. Після відповідних під-

І ЗНОВУ БОЯРСЬКЕ ДЕРБІ
готовчих робіт міський стадіон 
готовий приймати футболістів 
різного рівня та віку. Про це 
говорив міський голова Тарас   
Добрівський перед початком 
гри 5 туру Чемпіонату Києво-
Святошинського району з футболу. 

Цього дня на міському ста-
діоні зустрічалися дві боярські 
команди вищої ліги: ФК «ПС-
Віннер» та ФК «Арсенал». Су-
дили матч – голова суддівської 
команди Києво-Святошин-
ської районної федерації фут-
болу Володимир Гінда, Руслан 
Дмитряка, Олександр Бучаков.
Результат – 1:0 
на користь ФК «ПС-Віннер».

На зміну дорослим на поле 
міського стадіону вийшли юнаки 
2000 року народження та молод-
ші. Тут відбувалися ігри шостого 
туру Весняної першості Києво-
Святошинського району з футболу. 

Цього дня відбулися три гри. 
«Бріз» з Тарасівки переміг із ра-
хунком 3:2 у «Нептун-Юніор» із 
Забір’я. «Чайка» з Петропавлів-
ської Борщагівки з рахунком 2:1 
перемогла у команди «Дмитрів-
ський БК». ФК «Хотів» переміг 

ВЕСНЯНА ПЕРШІСТЬ
«Княжицьку ЗОШ» з рахунком 9:4. 

Фінал турніру «Весняна 
першість», нагородження пе-
реможців, призерів та кращих 
гравців і тренерів відбудеться  

30 травня на міському стадіоні. 
• ФК «ДЮСШ Боярка» – 

ФК «Нептур-Юніор» о 9:30; 
• ФК «Княжицька ЗОШ» – 

ФК «Бріз» (Тарасівка) о 10:30; 
• ФК «Гатне» – 

ФК «Дмитрівський БК» об 11:30; 
• ФК «Хотів» – ФК «Чайка» о 12:30. 

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ТУРНІР – ЗАВЕРШЕНО
всіх Боярських ЗОШ та гімназії.

Ігри відбувалися на міні-
полі біля Боярської ЗОШ № 1. 
Минулої суботи там же грали 
старшокласники. А 23 травня 
Кубок виборювали учні серед-
ньої школи. Перемогу здобула 
команда «ДЮСШ Боярка». 

16 травня у Боярській ЗОШ № 5 за 
підтримки Києво-Святошинської 
райради та районної організації 
партії «Самопоміч» відбувся 2-й від-
критий обласний турнір з вільної 
боротьби «Боярські богатирі». 

Організатори змагання: го-
ловний тренер Боярської шко-
ли вільної боротьби, заслуже-
ний тренер України Олексій 
Мельник і засновник школи 
Костянтин Ващенко.

У турнірі взяли участь близько 
100 спортсменів, які представляли 
11 команд з Українки, Броварів, 
Пісківки, Борисполя, Вишгоро-
да, Ірпеня, три команди з Києва, 
а також з Київського товариства 
«Спартак» та команда «Дніпро».

Хочеться відзначити, що всі 
приїхали з настроєм на пере-

могу і кожен борець викладався 
на всі 100 %. За результатами 
турніру боярчани мають такі 
перемоги: у ваговій категорії до 
23 кг чемпіоном став Олексій 
Король, бронзу виборов Ми-
кита Коновальчук; у ваговій 
категорії до 50 кг – чемпіоном 

БОЯРСЬКІ БОГАТИРІ

став Тимур Гудима; у ваговій 
категорії до 63 кг срібло вибо-
ров Михайло Дроздовський.

Організатори змагань ви-
словлюють вдячність директору 
ЗОШ № 5 Валентині Кривенко 
за надання спортивного залу.

Літо – сприятливий час для 
всіляких пікніків на природі, 
пора нових знайомств і навіть 
зміни свого соціального статусу. 
З огляду на стан екології, місце 
для пікніку потрібно заздалегідь 
підготувати. При подібному роз-
кладі отримуємо: можливість від-
почити, познайомитись і прине-
сти користь суспільству.

Ініціативна група «Ярмарок 
холостяків» поставила собі за 
мету створити у Боярці спри-
ятливі умови для знайомства 
людей зрілого віку. Як розпо-
віла про ідею ярмарку організа-
тор Юлія Скочинська, у Боярці, 
як і в будь-якому населеному 
пункті країни живуть самотні 
люди. Хтось – задоволений цим 
становищем, а хтось – хотів би 
щось змінити у своєму житті.

«Ось для таких людей ми й 
організовуємо «Ярмарок холос-
тяків», – розповідає Юлія. – Стар-
товий захід нами заплановано 
на 6 червня. Субота – вихідний 
день, коли навіть зайнята лю-
дина може дозволити витратити 

кілька годин на себе. Започат-
ковуючи клуб для неодружених 
людей, ми не ставимо за мету 
знайти усім пару, а прагнемо 
допомогти людям знайти нових 
друзів. А якщо ж нова дружба 
переросте у взаємне кохання, 
будемо тільки раді».

Перша зустріч потенцій-
них учасників клубу холостя-
ків відбудеться 6 червня. Місце 
зустрічі – місток закоханих у 
парку ім. Шевченка. Початок – 
о 10:00. До участі запрошуються 
неодружені жінки та чоловіки 
віком від 25 років. Особливо 
щиро запрошуємо людей стар-
шого віку – молодь і на диско-
теках може заводити нові зна-
йомства. А що робити зрілим 
людям?

Для пікніка вже обрано міс-
це – там же, біля містка, у бере-
зовому гаю. Щоправда, перед 
початком пікніку потрібно «на-
гуляти» апетит. Для цього про-
симо чоловіків взяти лопати. 
Необхідно викопати яму для 
компостування сухого листя. 
Жіночки допомагатимуть чоло-

вікам, будуть захоплюватися їх 
силою та вправністю.

А після трудів праведних 
не гріх і пообідати. Усім учас-
никам пропонують захопити з 
дому їжу та напої, підкріпитися 
самим та пригостити сусідів.

Організатори обіцяють 
культурно-розважальну про-
граму, в якій кожен з учасників 
зможе проявити свої таланти й 
здібності.

До речі, одруженим та мо-
лодшим за 25 років – вхід суво-
ро заборонений!

У подальших планах клубу 
проведення другої зустрічі на Йо-
сипському ставку. Вона заплано-
вана на 4 липня, початок о 18:00.

«Приєднуйтесь самі, беріть 
з собою неодружених друзів. 
Наші нові історії будуть ціка-
вішими за серіали та мильні 
опери. Бо вони розповіда-
тимуть про нас, неодружених 
боярчан», – говорить Юлія 
Скочинська. З питаннями та 
пропозиціями щодо ярмарку 
холостяків звертайтеся за 
тел.: (095) 425-76-13.

ЯРМАРОК ХОЛОСТЯКІВ
СОЦІАЛЬНА ІНІЦІАТИВА

Громадська організація «На-
родна рада Боярки» народилася 
на Боярському Віче. Події Рево-
люції Гідності прийшли безпо-
середньо до Боярки наприкінці 
лютого 2014 року. На початку 
березня були проведені установ-
чі збори організації за участі 
близько 100 боярчан, а в травні 
2014 р. Народна Рада була зареє-
стрована в районному управлінні 
Міністерства юстиції.

Події на Майдані 2013-2014 
років однозначно засвідчили – 
без постійного, дієвого конт-
ролю за владою, без впливу на 
неї, без формування механіз-
мів, інструментів відповідаль-
ності влади перед суспільством 
в Україні нічого не зміниться. 
Злочинний режим Януковича 
призвів до Революції Гідності. 
Перед українцями постало пи-
тання: що далі?

Прогресивна частина укра-
їнського суспільства, громад-
ські активісти, молодь розуміє, 
що без формування громадян-
ського суспільства, яке контролю-
ватиме владу та змусить її реально 
працювати на людей, Україна 
приречена на відсталість, зане-
пад, а народ – на убоге життя і 
безпросвітне майбутнє. 

У розвинених країнах Євро-
пи, Америки, Азії громадянське 
суспільство, середній клас, пра-
вова свідомість і правова прак-
тика тримають будь-яку владу 
в тонусі, не дають можливості 
їй звужувати економічні, соці-
альні, політичні, екологічні чи 
інші права і свободи громадян. 

Уряди, парламенти, вищі поса-
дові особи в цивілізованих кра-
їнах щоденно відчувають тиск, 
контроль, реальний вплив своїх 
громадян, влада змушена зва-
жати на людей не тому, що там 
чесні і порядні політики, депу-
тати чи президенти, а тому, що 
у народу є важелі впливу та ме-
ханізми для того, щоб швидко і 
ефективно поставити владу на 
місце або змінити її.

Класичних європейських по-
літичних партій в Україні немає. 
У розвинутих країнах дотриман-
ня вимог закону – не пустий 
звук, а посадовець, депутат не 
лише рахуються з громадяна-
ми, вони служать їм. Державна 
машина, система суспільних 
відносин іншого не передбачає, 
інакше відставка, покарання. У 
нас бюрократична система пра-
цює не для громадян. 

Базуючись на вищевикла-
деному, активісти Боярки че-
рез діяльність Народної ради 
ставлять перед собою завдання 
контролю міської влади, впли-
ву на неї, захисту боярчан від 
свавілля і несправедливості. 
Організація не ставить за мету 
прихід до влади, хоча будь-який 
активіст має законне право ба-
лотуватися в депутати, на поса-
ду міського голови, але не через 
свою діяльність в Народній раді. 
Головна мета будь-якої полі-
тичної партії – прийти до влади. 
Мета Народної ради – контролю-
вати владу і змушувати її працюва-
ти на людей.
Виконком Го «народна рада Боярки»

ПРО НАРОДНУ РАДУ
САМІ ПРО СЕБЕ

Фестиваль під гаслом «Всі-
ма барвами прикрашу Україну 
нашу» організовано за підтрим-
ки Посольства та Консульства 
Польщі в Україні. Долучились 
до організації дійства народ-
ний депутат України Михайло 
Гаврилюк, голова польського 
товариства у Боярці «Коралік» 
Марина Муравйова та інші. 

У фестивалі взяли участь 
колективи з Боярки: дитячий 
хор «Соколи» Боярської ЗОШ 
№ 4, ансамбль «Стокротка» 
(парафія Святого Духа Римо-
Католицької Церкви у Боярці), 
неодноразова лауреатка міжна-
родних конкурсів, цьогорічна 
випускниця Боярської школи 
мистецтв бандуристка Антоні-

на Бандрівська та учень цієї ж 
школи гітарист Ян Лукашік. Не 
обійшлося без хору дітей війни 
та ветеранів праці «Надія». 

Співоче поле музею під від-
критим небом того дня розквіт-
ло строкатістю національних 
костюмів, зазвучало співами, 
музикою та дружніми нескін-
ченними оплесками. Вирувало 
живе джерело емоцій, сміху, 
танців на сцені та серед глядачів, 
лунали польська та українська 
мови, обіймалися учасники і 
гості, артисти і глядачі – пред-
ставники двох слов’янських на-
родів. 

Але перш, ніж розпочалося 
свято, за діло взялися чолові-
ки. Народний депутат України 

Михайло Гаврилюк разом з по-
мічником Артуром Козачуком 
допомагали влаштувати само-
робну сцену: підбивали долівку, 
вивершували накриття, робили 
затишок, аби порятувати учас-
ників від неймовірної спеки. Їм 
допомагали охочі.

Відкрився фестиваль ви-
конанням гімнів обох країн, 
а далі – були виступи гостей 
і творчих колективів, відомих 
оперних співаків, українських 
поетів.

Усіх вразила майстерність 
найстарших артистів – хору 
«Надія» у складі Антоніни 
Мартинюк, Тетяни Погрібної, 
Леоніди Жолобко, Лариси По-
пової, Марії Мельниченко, Ла-
риси Волинець, Галини Бога-
рад, Людмили Даньцевої, Віри 
Тимуш, Олександри Сквериної. 
Літні жінки з весняним запалом 
молодості виконали не одну 
українську та польську пісні. 
Завершив хор свій виступ жит-
тєстверджуючою і символічною 
піснею «За столом збирається 
родина», яка стала фінальним 
акордом чотирьохгодинного 
яскравого дійства.

Усі кошти благодійників, 
що були зібрані під час свята, 
підуть на підтримку бійців до-
бровольчого батальйону «Золо-
ті ворота».

аліна ТреТЯк, 
фото анни коТ

ЯК БОЯРЧАНИ З ПОЛЯКАМИ ФЕСТИВАЛИЛИ

24 травня в Національному музеї народної архітектури та побуту 
України відбулося благодійне свято «День поляків Київщини у Пирогові». 
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ГОРОСКОП
Овен

На вас чекає неоднозначний період. Ви можете 
розраховувати на удачу та подарунки долі, та ще раз 
переконаєтеся в тому, що в кожній бочці меду є своя 
ложка дьогтю. Ваші безсумнівні успіхи у всіх сферах 
життя можуть активізувати заздрісників і недоброзич-
ливців. Тож за успіх доведеться поборотися. 

Телець
Вас надихатимуть великі справи, але побутові про-

блеми змусять спуститися з небес на землю і зайняти-
ся звичайними, буденними справами. На жаль, у цей 
період не вийде втілити свої плани в життя в повному 
обсязі, але ви зможете точно визначити цілі, до яких 
варто йти, і намітити шляхи їх реалізації. 

Близнюки
Ви входите в активний і динамічний період. Виста-

чить сили й енергії для оперативного завершення всіх 
розпочатих справ. Життя піднесе багато несподіваних 
сюрпризів і подарунків. Насамперед тому, що ваші 
близькі та друзі люблять вас і спробують перетворити 
ваше життя на суцільне свято. 

Рак
Початок червня буде успішним. На роботі справи 

йтимуть якщо не блискуче, то, у всякому разі, непо-
гано. В цей період увага вашого начальства буде при-
кута до будь-кого, тільки не до вас. Тому зможете не 
напружуватися на роботі.

Лев
Виключно сприятливий період для тих, хто зби-

рається зайнятися новим, відповідальним проектом. 
Творчі успіхи можуть навіть прославити, якщо ви зва-
житеся їх оприлюднити. Домогтися успіхів у любов-
них справах зможете, якщо зумієте правильно визна-
чити, що за людина ваш партнер.

Діва
Можливе загострення конфліктних ситуацій як на 

роботі, так і у відносинах з близькими людьми. Тож 
намагайтеся десятою дорогою обходити ситуації, які 
можуть посприяти їх виникненню. Частіше демон-
струйте свої основні професійні переваги – старан-
ність і високу працездатність.

Терези
Динамічний і напружений період буде підштовху-

вати вас до рішучих дій і активної боротьби за місце 
під сонцем. Щоб не пошкодувати про згаяний час і не-
використані можливості, ви повинні якомога швидше 
почати діяти. А що конкретно потрібно буде зробити 
для свого успіху ви зрозумієте самі, коли проаналізу-
єте обставини. 

Скорпіон
Гармонійний період для налагодження стосунків з 

людьми, які вас оточують, і вирішення своїх особис-
тих і професійних проблем. Бажано проявляти само-
стійність. Переклавши свої обов’язки на когось, ви 
ризикуєте випустити ситуацію з-під контролю. Цінуй-
те любов і добре ставлення – це речі, якими не можна 
розкидатися.

Стрілець
Вам буде бракувати цілеспрямованості та сталості. 

Це буде проявлятися і в роботі, і в стосунках з близь-
кими людьми. Постарайтеся більш відповідально під-
ходити до своїх обов’язків. Не слід робити поспішних 
висновків, не розібравшись у мотивах вчинків близь-
ких людей, вони можуть виявитися помилковими і по-
верхневими. 

Козеріг
Можливі невеликі проблеми в особистому житті, 

які ви зможете швидко владнати. Найуразливішим 
місцем у любовних справах може виявитися боротьба 
амбіцій між вами і коханою людиною. На роботі бо-
ріться з неуважністю, оскільки успіх залежатиме від 
вашої здатності приділити увагу незначним деталям.

Водолій
Період буде приємним і цікавим. З’явиться бажан-

ня перетворити своє життя на нескінченне свято. Ви 
станете частіше влаштовувати дружні вечірки і регу-
лярно відвідувати місця відпочинку. На роботі будете 
схильні не навантажувати себе справами і знайдете, на 
чиї плечі перекласти хоча б частину своїх обов’язків.

Риби
На вас чекають приємні події, пов’язані з особис-

тим життям. Це вдалий час для романтичної подорожі 
з коханою людиною. Ділове співробітництво з іно-
земними фірмами та організаціями може принести 
вам досить великі грошові прибутки. Нове хобі надалі 
може стати для вас не лише захопленням, а й роботою.

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ
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Виготовлення м’яких та 
корпусних меблів

тел.: (096) 873-61-04  
           (099) 550-60-70

Приємно відзначати, що все-
українське свято – День виши-
ванки – яскравими барвами та 
народним колоритом 21 травня 
торкнулося і Боярки. Зранку вули-
цями рухались люди у вишиван-
ках: хто на роботу чи навчання, а 
хтось – у своїх справах. 

Висока концентрація людей, 
одягнених у вишивані сороч-
ки чи плаття, спостерігалася у 
Боярському НВК «Гімназія – 
ЗОШ І ст.» Адже учні закладу 
приєдналися до всеукраїнсько-
го флешмобу, продемонстру-
вавши приналежність до вели-
кої української нації. 

Переселенка з Маріуполя Ве-
роніка Нужна, учениця   5(9)-В 
класу, окрім вишиваного плаття 
одягла ще й віночок. За зізна-
нням дівчини, за час перебуван-
ня у Боярці та навчання у Гімна-

зії, вона значно покращила свої 
знання з української мови. 

«Українцем бути – круто!» 
Саме ці слова підтверджували 
учні 1(5)-Б класу (класний керів-
ник Валентина Шипка) та 4-Б по-
чаткової школи (класний керів-
ник Людмила Скорук), які цього 
дня дружно одягли вишиванки. 

Трохи історії. День ви-
шиванки – свято, покликане 
зберегти споконвічні народні 
традиції створення та носін-
ня етнічного вишитого одягу. 
Дата проведення — щороку в 
третій четвер травня. Свято є 
самобутнім і самодостатнім, не 
прив’язане до жодного держав-
ного чи релігійного (а цього 
року свято співпало з Вознесін-
ням. Символічно?) 

Всеукраїнську акцію — 
День української вишиван-
ки було започатковано сту-

УКРАЇНЦЕМ БУТИ – КРУТО

денткою факультету історії, 
політології та міжнародних 
відносин Чернівецького на-
ціонального університету іме-
ні Юрія Федьковича Лесею 
Воронюк 2007 року. Вона по-
мітила, що студенти досить 
часто одягають вишиванки на 
пари, і одного разу, на перерві 
з колегою Ігорем Житарюком, 
який також був у вишиванці, 
запропонувала одногрупни-
кам обрати якийсь день і всім 
разом одягти вишиванки. 

У перший рік свята у 2007 
році вишиванки одягли кіль-
ка десятків студентів та кіль-
ка викладачів факультету. Та 
вже впродовж наступних років 
свято розрослося до всеукра-
їнського рівня, до нього долу-
чилася українська діаспора по 
всьому світу, а також прихиль-
ники України.

Свідоцтво про право власності на квартиру за 
адресою: м. Боярка, вул. Маяковського, 47/25,
кв. 55, загальна площа 46,4 м2, яка належить 

Саркисяну Вагинаку Симоновичу 
на праві власності, видане на підставі рішення 
виконкому Боярської міської ради № 35/2 від 

02.02.1998 р., вважати недійсним.

Силу-силенну квітів, що ніколи 
не зів’януть, мальовничі куточки рід-
ного краю подарувала на своїх по-
лотнах людям Валентина Плахотнюк. 
Свято краси, добра і невмирущого 
мистецтва відбулося 23 травня у Бо-
ярському краєзнавчому музеї. Ви-
ставка живописних робіт художни-
ка-аматора, Валентини Плахотнюк у 
Боярці експонується вперше. 

Пейзажі і натюрморти, по-
етичні живописні композиції 
були представлені численним 
глядачам, художникам-аматорам 
і професіоналам, людям мисте-
цтва і небайдужим до мистецтва. 
Вернісаж відвідав і мер Боярки 
Тарас Добрівський. Він відзна-
чив, що така виставка рукотвор-
ної і неймовірної краси справді 
естетичне свято для боярчан.

Валентина Плахотнюк на-
родилася в селі Миколаївка Ві-

нницької області. З 1969 року 
проживає в селі Білогородка. За 
фахом – товарознавець. У всіх 
мистецьких починаннях її під-
тримує чоловік: «Мені пощас-
тило з дружиною, бо вона не 
лише берегиня родини, а люди-
на сонця, світла і добра», – зі-
знався Леонід Пархоменко.

Якби ж можна було висло-
вити позитив та емоції, які не-
суть картини Валентини Пла-
хотнюк, як говорять її сонячні 
картини! Зачаровує вміло об-
раний ракурс, несподіваний і 
незаштампований поворот у 
вирішенні композицій в натюр-
морті. 

І раптом іменинниця мис-
тецького свята несподівано 
представила загалу свою кар-
тину «Мироносна», де вона 
вдалася до алегорії. На карти-
ні зображена жінка в білому зі 
смиренним ликом Божої Мате-
рі, яка символізує її рідну Укра-
їну, яка прагне миру. 

Виставка триватиме до 19 
червня. Це справді естетичне 
свято для очей, серця, очищення 
душі. Завітайте і переконаєтеся.

аліна ТреТЯк

КРАСИ ЗЕМНЕ ТЯЖІННЯ


