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25 травня в Боярському краєзнавчому музеї відбулося

відкриття дебютної виставки художниці�аматорки

Лариси Хоменко.

ТАЛАНТ, ЩО ПОВЕРТАЄ В ДИТИНСТВО

10 стор.

24 та 25 травня завершився нав
чальний рік для всіх учнів навчаль
ноосвітніх закладів Боярки. З цієї
нагоди у школах відбулися урочисті
лінійки, на яких побували представ

ники КиєвоСвятошинської район
ної державної адміністрації, район
ної ради, відділу освіти, молоді та
спорту, депутати Боярської міської
ради.

Як і всі школярі України, останньо
го дзвоника із нетерпінням чекали
також і всі учні НВК "Гімназія  ЗОШ І
ст.". Саме з цього дня бере початок
літній відпочинок, весела пора кані
кул, яка дає змогу відпочити, загар
тувати себе, а також набратися сил
перед новим навчальним роком. А
для 70ти випускників 7 (11) класів
та 108и випускників 5 (9) класів гім
назії останній шкільний дзвоник є
початком дороги у нове, доросле
життя.

На урочистостях учнів, учителів та
гостей гімназії щиро вітали заступ
ник голови КиєвоСвятошинської
РДА Анатолій Іскоростенський, на
чальник управління освіти, молоді
та спорту КиєвоСвятошинської
РДА Микола Івашко та духовний
наставник ієромонах Флавіан. 

Ось і настав довгоочікуваний для
усіх присутніх момент: на урочисту
лінійку виходять у мантіях і конфе
дератках винуватці свята  випус

кники. Виром позитивних емоцій та
вражень наповнилося дійство, коли
весь колектив гімназії гучними оп
лесками зустрів своїх одинадцяти
класників, які натомість почали про
щатися зі своїм таким рідним на
чальним закладом.  

Директор гімназії Світлана Сушко
привітала випускників та побажала
їм успіхів під час вступу до вищих
навчальних закладів. А вітаючи
творчий і працелюбний колектив,
усіх учнів гімназії та присутніх зі свя

том, Світлана Миколаївна побажала
їм творчої наснаги, злагоди і міцно
го здоров'я, оптимізму віри в щас
ливу долю України. Директор наго
родила гімназистів Похвальними
листами та Почесними грамотами
за успішне навчання, а також від
знаками переможців у районних,
обласних та республіканських олім
піадах, конкурсах, творчих та спор
тивних змаганнях. 

Найщиріші почуття подяки випус
кники висловлювали дорогим учите
лям, справжнім професіоналам своєї
справи, адже тут працює колектив
однодумців. Досвідчені педагоги не
устанно готували своїх учнів до май
бутніх випробувань у житті. А резуль
тат копіткої праці  це високий показ
ник під час вступу гімназистів до ви
щих навчальних закладів.

І ось позаду привітання, побажан
ня, сльози, прощання. Злітають у
небо різнокольорові кульки як сим
вол безперервного польоту. З вигу
ками "Viva, Akademia!" злітають в
повітря капелюшки на честь славно
го навчального закладу і дорогих
учителів.

Ганна Коваленко

Читайте про фестиваль

“Обереги любові”.

ТВОРЧІ ДІТИ –

ТВОРЧОМУ МІСТУ

11 стор.

Рішення про відзначення 1 червня Міжна
родного дня захисту дітей прийняла Міжна
родна демократична федерація жінок у лис
топаді 1949 року. Перший Міжнародний день
захисту дітей було відзначено в 1950 році.
ООН підтримала ініціативу федерації та ого
лосила захист прав, здоров'я і життя дитини
одним із пріоритетів у своїй діяльності. 

В Україні цей день відзначають із 1998 року.
У 1991 році Україна приєдналася до Конвенції
ООН про права дитини. Із 27 вересня 1991
року для України набула чинності Конвенція
Організації Об'єднаних Націй про права дити
ни, згідно з якою кожна держава зобов'язана
поважати та заохочувати право дитини на
всебічну участь у культурному і творчому жит
ті, забезпечувати їй повноцінне дозвілля та
відпочинок, сприяти наданню їй відповідних
можливостей для цього. Цією конвенцією та
кож чітко визначено, що дитина має право на
захист від фізичного та психічного насильс
тва. Але проблем, пов'язаних із дітьми, після
цього не поменшало. За статистикою, все
більше їх народжується з патологією, з ма
лою вагою та дітейінвалідів, росте дитяча
злочинність, дитяча наркоманія та алкого
лізм. 

Міжнародна демократична федерація жі
нок проголосила 1 червня днем боротьби за
мир, проти експлуатації дитячої праці, за охо
рону здоров'я дітей, демократизацію їхнього
виховання та навчання. Цей день  не тільки
веселе свято для дітвори, а й нагадування
суспільству про потребу дотримання прав
дитини для формування гармонійної особис
тості. 

СВЯТО, 

ЩО НАГАДУЄ ПРО

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОРОСЛИХ

Viva, Akademia!Viva, Akademia!
У НВК “Гімназія � ЗОШ

І ст.” навчається 1100

учнів, серед них 70 � ви�

пускників�одинадцяти�

класників, 108 � дев'яти�

класників. Три претенденти на

Золоту медаль.

Кожен день перебування у табо
рі розписано по годинах, щоб зро
бити дозвілля наших дітей цікавим
та змістовним. Так, на дітей чека
ють конкурси, змагання та різно
манітні розваги: "Інсценована каз
ка", "Майданс", "Захист планети
здоров'я", фотоквест, спартакіада,
конкурс “Містер та міс табору” то
що. Також заплановано ряд ек
скурсій. Зокрема до Боярського
краєзнавчого музею, на завод
“Вентс”, у пожежну частину.

У таборі передбачене дворазове
харчування дітей  сніданком та
обідом. Вартість  15 гривень на
день. Час перебування дітей в
таборі  з 9:00 до 15:00.

Пришкільні табори організовано
в усіх п'яти загальноосвітніх шко
лах міста. "В місті діє програма оз
доровлення та відпочинку дітей
Боярки, – коментує заступник
міського голови Валерій Дубо
вецький.  У 2013 році на оздоров
лення дітей у пришкільних таборах
виділено 150 тис. грн. відповідно
до рішення сесії № 32/1503 від
25.04.2013 р. Загалом у пришкіль
них таборах планується оздорови
ти 782 дитини. Зокрема в таборі
при ЗОШ № 1 відпочиває 281 ди
тина, ЗОШ № 2  50, ЗОШ № 3 
204, ЗОШ № 4  147 та ЗОШ № 5 
оздоровлюється 100 дітей. За
кошти батьків буде оздоровлено
загалом 1938 дітей. Крім того пла
нується оздоровлення 10 дітей
сиріт та дітей, позбавлених бать
ківського піклування в МДЦ "Ар
тек".

Тетяна Зубкова

ЛІТО – ПОРА

ДИТЯЧОГО

ВІДПОЧИНКУ

Щоранку звуки веселої

ритмічної музики сповіща�

ють жителів сусідніх бу�

динків про те, що в Бояр�

ській ЗОШ №3 розпочала�

ся ранкова гімнастика. Са�

ме так починається день у

пришкільному таборі від�

починку "Паросток", який

розпочав свою роботу з 27

травня і діятиме до 13 чер�

вня. За словами директора

школи Стелли Михайлової,

табір відвідує більше двох�

сот дітей. Усіх вихованців

табору умовно поділено на

"жовтих" та "зелених", а

також на десять загонів.
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

чергова 33 сесія

РІШЕННЯ № 33/1520

від 21 травня 2013 року м. Боярка

Про доповнення рішення позачер�

гової 23 сесії Боярської міської ради

VІ скликання від 20.07.2012 року

№ 23/1109 "Про внесення змін до рі�

шення сесії Боярської міської ради VІ

скликання від 29.12.2011 року

№ 15/813 "Про затвердження міського

бюджету на 2012 рік"

Керуючись Законом України "Про

місцеве самоврядування в Україні",

ст. 18 Закону України "Про оцінку зе�

мель", Земельним кодексом України,

Законом України "Про землеустрій",

Законом України "Про державну ек�

спертизу землевпорядної документа�

ції", �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

В И Р І Ш И Л А:

1. Доповнити рішення позачергової 23
сесії Боярської міської ради VІ скликання
від 20.07.2012 року № 23/1109 "Про вне
сення змін до рішення сесії Боярської
міської ради VІ скликання від 29.12.2011
року № 15/813 "Про затвердження місь
кого бюджету на 2012 рік" пунктом 6.4 та
кого змісту:

6.4. "Надати дозвіл на виготовлення
нормативної грошової оцінки земель міс
та Боярка Боярської міської ради Києво
Святошинського району Київської облас
ті відповідно до чинного законодавства
України, після виготовлення якої провес
ти обов'язкову державну експертизу".

2. Контроль за виконанням цього рі
шення покласти на заступника міського
голови з питань роботи виконавчого ко
мітету з відповідного напряму.

Міський голова        Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Попри завчасно затверджений
порядок денний чергової 33�ї се�
сії Боярської міської ради, що
відбулася 21 травня в актовій за�
лі НОК Київського військового лі�
цею імені І. Богуна, в засідання
довелося вносити корективи. Го�
ловуючий на сесії міський голова
Тарас Добрівський, пропонуючи
депутатам певні зміни до поряд�
ку денного, керувався рішенням
президії і нагальними потребами
міста, що було з розумінням
сприйнято депутатським корпу�
сом.

Отже, першим було розглянуто
питання про приєднання КП "Бояр
каВодоканал" до новостворювано
го КП Київської обласної ради "Київ
ська регіональна комунальна ком
панія". Свої думкипропозиції з цьо
го приводу представники майбут
ньої компанії виклали напередодні
на президії, що було достатньо
стримано сприйнято присутніми. На
засіданні сесії заклик вступити до
обласного підприємства викликав
численні запитання і критичні висту
пи депутатів. Зокрема, Олексій
Скринник, Євген Чмут, Сергій Пась
ко, Олександр Боднюк та інші схви
льовано та зі знанням справи дово
дили, що приєднання до компанії
жодного позитиву боярчанам не
принесе, особливо зважаючи на не
досконалість подібного проекту. На
томість міська громада може втра
тити власність  свого часу вистраж
дане КП "БояркаВодоканал". Голо
сування було показовим: з 35 при
сутніх депутатів проти проголосува
ли 32!

Далі розглядалися питання, вне
сені до порядку денного "з голосу",
що засвідчило їхню актуальність. 

Зокрема, депутати надали дозвіл
на виготовлення нормативногро
шової оцінки землі. Цей процес за
тяжний, має особливу систему роз
рахунку, але з 1 січня 2014 року за
користування землею доведеться
сплачувати за новими розцінками,
оскільки тарифи у Боярці протрима
лися понад п'ять років.

Начальник станції Боярка Ігор Гон
чаренко від імені ПівденноЗахідної
залізниці просив надати пільги в ко
ристуванні боярською землею. Де
путати відмовили, зважаючи на
скромний міський бюджет, та ще й
нагадали, що станція не уклала до
говір на вивезення сміття.

Було внесено доповнення до місь
ких заходів щодо запровадження ін
дивідуального опалення в Боярці на
20132015 роки. Уже затверджена
програма при доопрацюванні вия
вила "загублені" будинки, вулиці то
що, що потребувало коректив у пое
тапності заходів.

Наступні два питання були взає
мопов'язані: з програми "Турбота"
взяли кошти і передали їх на прог
раму розвитку фізкультури і спорту.
Депутати згодилися на таку рокіров
ку, адже йдеться про надання пенсії
в одну тисячу гривень боярчанці
Ользі Шатило  бронзовій призерці
параолімпійських ігор у Лондоні,
члену збірної України, яка готується
до наступної Олімпіади в Бразилії. 

Далі вже за порядком денним.
Знову вносили зміни до багато
страждального бюджету: збільшили
асигнування на придбання двох
тракторів, заміну газопроводів у бу
динках, капремонт контейнерних
майданчиків, заміну обладнання ко
тельні "Космос", капремонт покрі
вель КП "БояркаВодоканал". Але
перед цим зменшили асигнування
на будівництво зливної каналізації,
капремонт парку Перемоги та набе
режної ставка "Церковний", капре
монт приміщень та фасадів ДНЗ
міста.

Розглянули питання мінімальної
вартості місячної оренди 1 м2 за
гальної площі нерухомого майна фі
зичних осіб, проте остаточний роз
рахунок  справа складна, за фор
мулою. Сподіваємося буде додатко
ве роз'яснення.

Передали в оренду на рік частину
приміщення за адресою: Боярка,
вул. Молодіжна, 77 і вул. Сєдова, 3.

На цьому засіданні сесії звітував
директор КП "Баннооздоровчий
комплекс" В. П. Сандул. Благопо

лучне в останні роки підприємство
зазнало збитків і тепер має борг.
Минула зима дістала і банщиків. За
кидані снігом дороги значно змен
шили кількість відвідувачів. Отже,
дослухаймося заклику Володимира
Павловича: порятунок фінансів бані
в руках самих клієнтів  чим частіше
ходитимемо до лазні, тим краще і
для здоров'я, і для бюджету. Бояр
чани, ідіть в баню! В цьому заклику
лише позитив.

Два питання доповів на сесії зас
тупник міського голови Валерій Ду
бовецький  про організацію літньо
го оздоровлення дітей, учнівської та
студентської молоді та про стан па
сажирських автобусних перевезень
на міських маршрутах загального
користування.

За названими цифрами і фактами
з першого питання відчувається на
магання влади і контролювати, і під
тримати процес оздоровлення дітей
та молоді. Звичайно, разом із нав
чальними закладами і батьками.

Про боярські маршрутки вже
йшлося неодноразово, але періо
дично виникають деякі проблеми як
у стосунках перевізників із владою,
так і з пасажирами. Цього разу де
путати привернули увагу до бруду
на зупинках. Чи узгоджене питання:
хто мусить прибирати?

Зважаючи на актуальність тран
спортного питання, подаємо виступ
на сесії Валерія Дубовецького роз
ширено. Зокрема, він повідомив:
нині на території міста перевезення
пасажирів здійснюють 4 підприємс
тваперевізники, діє 10 маршрутів, а
саме: №№ 1, 2, 3, 4, 368, 369, 720,
796, 812, 825. Загальна кількість
транспортних засобів  113. 

У 2012 році розпорядженням
міського голови було оголошено
двомісячник особливої уваги до
культури обслуговування пасажирів
маршрутних таксі. Комісія провела
13 рейдів з виявлення маршрутів та
водіїв, які не дотримуються Правил
надання послуг пасажирського ав
томобільного транспорту, обстежи
ла 22 транспортних засоби, які здій
снюють перевезення в Боярці. 

Під час проведення рейдів вияви
ли неприбрані та несправні мар
шрутки (не працюють кнопки зв'язку
з водієм, не обладнані аварійні ви
ходи), в яких відсутня повна інфор
мація про перевізника та перелік
пільгових категорій пасажирів. Для
усунення цих недоліків транспортна
комісія рекомендувала керівникам
підприємствперевізників постійно
проводити роз'яснювальну роботу з
водіями щодо дотримання норм за
конодавства.

Протягом 20122013 років на ад
ресу виконавчого комітету Бояр
ської міської ради надійшло 20
скарг та звернень від мешканців та
організацій щодо здійснення робо
ти та обслуговування населення
міста перевізниками. У результаті
розгляду цих нарікань звільнено чо
тирьох водіїв, проведено роботу з
водіями маршрутних таксі, керівни
ків підприємствперевізників попе
реджено: якщо порушення та недо
тримання ними норм законодавства
носитимуть системний характер,
виконавчий комітет буде клопотати
перед Київською обласною держав
ною адміністрацією про припинення
цими підприємствами надання пос
луг з перевезення пасажирів у Бояр
ці.

Під час засідання сесії розгляда
лася інформація про адміністратив
нотериторіальну реформу в Украї
ні. Міський голова Тарас Добрів
ський повідомив депутатів про пер
ший етап цього процесу, про який
розповіла радник Президента Укра
їни Марина Ставнійчук на засіданні в
Київській обласній раді. До 2015 ро
ку населення належить інформувати
про можливі наміри укрупнити адмі
ністративні одиниці. Наприклад, до
Боярської міської ради можуть вхо
дити депутати навколишніх сіл, при
єднаних до нашого міста. Такі пові
домлення попередні й умовні, від
значив Тарас Григорович, але зміни
в місцевому самоврядуванні готу
ються.

Ніна Харчук,
голова постійної

ЗАКЛИК ПІТИ ДО БАНІ – 

НА СЕСІЇ ПРОЗВУЧАВ ПРИВАБЛИВО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

чергова 33 сесія
РІШЕННЯ № 33/1524

від 21 травня 2013 року м. Боярка

Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету за І квартал 2013 року.

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, пп. 4 п. а
ст. 28 Закону України "Про місцеве само�
врядування в Україні", відповідно до Бюд�
жетного Кодексу України, постанови Кабі�
нету Міністрів України "Про затвердження
порядку складання, розгляду, затверджен�
ня та основних вимог до виконання кошто�
рисів бюджетних установ" від 28.02.2002 р.
№ 228 (зі змінами від 29.04.04 р. № 549 та
від 17.05.02 р. № 659), заслухавши інфор�
мацію завідувача фінансово�економічним
відділом про виконання міського бюджету
за І квартал 2013 року, та враховуючи вис�
новок постійної депутатської комісії з пи�
тань фінансів, бюджету, соціально�еконо�

мічного розвитку, зовнішньоекономічних
зв'язків, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського
бюджету за 1 квартал 2013 р. 

по доходах у сумі 12 216,8 тис. грн, а саме:
загальний фонд  9 227,7 тис. грн, спеціальний
фонд  2 989,1 тис. грн, в т. ч.:

 бюджет розвитку м. Боярка  2 273,4 тис.
грн;

 субвенції з держбюджету  146,2 тис. грн;
 по видатках у сумі 9 440,2 тис. грн, а саме

загальний фонд  8 723,8 тис. грн та спеціаль
ний фонд  716,4 тис. грн, в т. ч.:

 бюджет розвитку м. Боярка  174,9 тис.
грн;

 цільовий фонд  99,5 тис.грн.
2. Контроль за виконанням цього рішення

покласти на постійну депутатську комісію з пи
тань фінансів, бюджету, соціальноекономіч
ного розвитку, зовнішньоекономічних зв'язків.

Міський голова              Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

Чергова 33 сесія

РІШЕННЯ № 33/1523

від 21 травня 2013 року м. Боярка

Про внесення змін до рішення II пленар�

ного засідання чергової 28 сесії Боярської

міської ради VI скликання від 26.12.2012

року № 28/1451 "Про затвердження місь�

кого бюджету на 2013 рік"

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону

України "Про місцеве самоврядування в

Україні", Бюджетним кодексом України, рі�

шенням Боярської міської ради VI скликан�

ня "Про затвердження міського бюджету на

2013 рік" від 26.12.2012 року № 28/1451,

згідно з рішенням сесії районної ради "Про

районний бюджет Києво�Святошинського

району на 2013 рік", �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до переліку видатків бюд
жету розвитку з внесенням відповідних змін
до функціональної та економічної структури
видатків спеціального фонду міського бюдже
ту (бюджет розвитку) в межах планових асиг
нувань, а саме:

 по КФК 070101 КЕКВ 3132 зменшити асиг
нування на 770 000,00 грн (капітальний ре
монт приміщень та фасадів ДНЗ міста)

 по КФК 100400 КЕКВ 3210 зменшити асиг
нування на 360 000,00 грн

 (капітальні трансферти КП "БОК" на капі
тальний ремонт приміщень)

 по КФК 150101 КЕКВ 3210 зменшити асиг
нування на 300 000,00 грн  (капітальні тран
сферти КП "Боярське ГВУЖКГ" будівництво
ливневої каналізації в м. Боярка)

 по КФК 100102 КЕКВ 3210 збільшити асиг
нування на 500 000,00 грн (капітальні тран
сферти КП "Боярське ГВУЖКГ" на заміну га
зопроводів в будинках міста)

 по КФК 100201 КЕКВ 3210 збільшити асиг
нування на 250 000,00 грн (капітальні тран
сферти КП "Боярське ГВУЖКГ" на заміну об
ладнання котельні "Космос")

 по КФК 100202 КЕКВ 3210 збільшити асиг
нування на 20 000,00 грн (капітальні тран
сферти КП "Бояркаводоканал" на капіталь
ний ремонт покрівель ТП)

 перенаправити кошти в сумі 30 000,00 грн,
виділені для капітального ремонту КНС 8 КП
"Бояркаводоканал", на капітальний ремонт
покрівель ТП

 по КФК 100203 КЕКВ 3210 збільшити асиг
нування на 520 000,00 грн (капітальні тран
сферти КП "Боярське ГВУЖКГ" (для придбан
ня 2х тракторів Беларус  82.1 (4х4) з приче
пами ПТС4 та причепним обладнанням (на
вантажувач фронтальний, ковш універсаль
ний, відвал КО2А)

 по КФК 100203 КЕКВ 3210 збільшити асиг
нування на 140 000,00 грн (капітальні тран
сферти КП "Боярське ГВУЖКГ" на капітальний
ремонт контейнерних майданчиків)

 перенаправити кошти в сумі 100 000,00
грн, виділені для капітального ремонту парку
Перемоги та набережної ставка Церковний,
на капітальний ремонт контейнерних майдан
чиків.

2. Затвердити рішення виконавчого коміте
ту від 09.04.2013 р. № 21/6.

3. Внести відповідні зміни до додатків 2, 3, 7
до "Рішення про затвердження міського бюд
жету на 2013 рік".

4. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на першого заступника міського го
лови Скочка В. А.

Міський голова         Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ

чергова 33 сесія

РІШЕННЯ № 33/1525

від 21 травня 2013 року м. Боярка

Про затвердження мінімальної вартості

місячної оренди 1 кв.м загальної площі не�

рухомого майна фізичних осіб на території

Боярської міської ради

Відповідно до ст. 170 Податкового Кодек�

су України, Постанови Кабінету Міністрів

України "Про затвердження Методики виз�

начення мінімальної суми орендного плате�

жу за нерухоме майно фізичних осіб" від

29.12.2010 р. № 1253, керуючись ст. 26 За�

кону України "Про місцеве самоврядування

в Україні", �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Визначити Порядок розрахунку мінімальної
вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної
площі нерухомого майна фізичних осіб терито
ріальної громади м. Боярка згідно з Додатком 1.

2. Затвердити мінімальну вартість 1 кв. метра
загальної площі нерухомого майна фізичних
осіб територіальної громади м. Боярка на 2013
рік згідно з Додатком 2.

3. Встановити, що на наступні роки мінімаль
на вартість місячної оренди 1 кв. метра загаль
ної площі нерухомого майна фізичних осіб об
числюється податковими агентами та платника
ми податку на доходи фізичних осіб самостійно,
з огляду на Порядок розрахунку, затверджений
цим рішенням, та прогнозний розмір середньо
річних показників опосередкованої вартості
житла для Київської області відповідно до Прог
нозних середньорічних показників опосередко
ваної вартості спорудження житла за регіонами
України на відповідний рік.

4. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на першого заступника міського голови
Скочка В. А.

Міський голова                     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
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З привітальним словом
до молодіжної аудиторії
звернулася голова прав
ління "Центру розвитку
громад", директор Києво

Святошинського центру
соціальнопсихологічної
реабілітації населення Ан
геліна Лахтадир. Вона за
кликала молодь до сер
йозної роботи над своїм
баченням майбутнього
рідного міста. 

У роботі форуму взяли
участь молодіжні команди,
які представляли загаль
ноосвітні навчальні закла
ди нашого міста. Своїх де
легатів також направили
молодіжний клуб "Пози
тив", Боярський туристич
ний клуб "Іскра", "Станиця
Боярка" Пласту  Націо
нальної Скаутської органі
зації України, "Центр роз
витку громад", "Центр гро
мадської активності" КЗ БК.
До роботи долучилися та
кож окремі активісти, яким
не байдуже життя рідної
Боярки.

Теми порушувалися над
звичайно актуальні: "Бояр
ка: плюси та мінуси";
"Якою ми хочемо бачити
Боярку?"; "Що (які об'єкти)
ми хочемо бачити в рідно
му місті?"; "Що для цього
мають зробити боярчани?"
Причому це був не просто
обмін думками: всі пропо
зиції ретельно записували

ся, обґрунтовувалися й
представлялися на розсуд
зібрання. Для ґрунтов
нішого розроблення стра
тегічних напрямів розвитку

міста молоді люди мали
змогу попрацювати у під
групах, кожна з яких відпо
відала за певний напрям:
патріотичний, екологічний,
туристичноспортивний,
соціокультурний, інвести
ційний та напрям "Забудо
ва міста". Не обійшлося
без емоційних висловлю
вань та гострих дискусій.
Але у переважній більшості
питань молоді люди змог

ли виробити консолідова
ну позицію.

У роботі форуму взяв
участь заступник міського
голови Валерій Дубовець
кий. Запитань до пред
ставника місцевої влади

було чимало. Відтак у сво
єму виступі, підсумовуючи
все почуте й відповівши на
найбільш важливі питання,
з точки зору молоді Вале
рій Михайлович зазначив:
"Завтра ви самі прийдете
до влади, завтра саме ви
керуватимете містом, а
відтак саме вам доведеть
ся вирішувати всі ці не
прості питання, які зараз
хвилюють вас. Та, власне,
ви вже зараз вирішуєте їх
уже самим фактом небай
дужості до них". 

"Ми провели серйозну
роботу, щоб на форумі бу
ли представлені різні кате
горії молодих боярчан:
школярі, студенти, мо
лодь, яка працює, пред
ставники молодіжних гро
мадських організацій, ок
ремі активісти. Ми переко
нані, що в результаті спіль
ної праці ми отримаємо
досить серйозний доку
мент, який представить
увесь спектр думок нашої
молоді. Зараз розпочина
ється найцікавіше: оброб
ка результатів та спільна
робота над меморандумом
щодо шляхів розвитку на
шого рідного міста очима
молоді. Цей документ буде
урочисто переданий до
Боярської міської ради. І
це вже питання відпові
дальності нашої місцевої
влади  в повній мірі враху
вати у своїй діяльності

думку молодих боярчан", 
так прокоментувала захід
керівник інформаційно
аналітичної служби ЦСПР
Марія Кириленко.

Радислав Кокодзей, 

фото автора 

ВІДБУВСЯ МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ

Впродовж травня по житловому
фонду виконано:

 ремонт внутрішньобудинкових
мереж теплопостачання будинку
по вул. Білогородська, 23  заміне
но 190 погонних метрів труб, 2 за
сувки, 20 кранів, роботи тривають;
 профілактика запірної арматури
(ревізія, набивка сальників), замі
на засувок у будинках по вулицях
Дежньова, 50/61; Ворошилова,
26; Молодіжній, 74; Полярній, 10;
50 років Жовтня, 10;

 прибирання в машинних відді
леннях ліфтів  21 ліфт;

 поновлено роботу ліфта в шос
тому під'їзді будинку по вулиці Лі
нійній, 28, який не працював з бе
резня 2013 року;

 поновлено роботу розподіль
чого щитка на 9му поверху в бу
динку по вул. Білогородській, 51,
корп. 3;

 відремонтовано освітлення
під'їздів у будинках 65, 67 по вул.
Молодіжній;

 ремонт покрівлі в будинках по

вулицях:
 Б. Хмельницького, 113, кв.

№ 31, 32, 58;
 Ворошилова, 26, під'їзд 2, ліф

това;
 Молодіжна, 76, кв. 91;
 Сєдова, 9, електрощитова;
 Щорса, 23, кв. 13, 14;
 встановлення вхідних дверей:
Молодіжна, 18, під'їзд 2;
Пастернака, 70 – частковий ре

монт відмостки, димаря, входу до
під'їзду;

 надання платних послуг з від
ключення від централізованого
теплопостачання  3 заявки від
мешканців;

 укладено договір з підрядною
організацією, проведено експер
тизу кошторисів, підготовлено до
кументи на оплату робіт з капі
тального ремонту покрівлі даху
житлового будинку по вул. Ліній
ній, 28. Роботи будуть проведені в
червні.

КП "БГВУЖКГ" інформує

ГОЛОВНА УВАГА – 

РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
22 травня в рамках Програми підтримки громад�

ських ініціатив�2013 Боярської міської ради відбув�

ся молодіжний форум "Боярка очима молоді". Захід

організувала та провела громадська організація

"Центр розвитку громад" спільно з Центром гро�

мадської активності КЗ "Боярський будинок культу�

ри" та Центром соціально�психологічної реабілітації

населення. 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 33 сесія

РІШЕННЯ № 33/1526
від 21 травня 2013 року м. Боярка

Про укладання договорів оренди об'єктів нерухомого майна комунальної
власності територіальної громади м. Боярка за результатами конкурсу

Керуючись п. 14 ст. 69 Бюджетного Кодексу України, статтями 26, 60
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 5 Закону
України "Про оренду державного і комунального майна" та відповідно до
вимог постанови Кабінету Міністрів України, "Про внесення змін до
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного
майна" від 27.12.2006 р. № 1846 та протоколу комунальної комісії від
16.05.2013 року, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Погодити передачу об'єкта комунальної власності в оренду за результатами
конкурсу, згідно із переліком, що додається.

2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради укласти договори
оренди комунальної власності територіальної громади міста Боярка згідно з
чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови з відповідного напряму.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток
до рішення 33 сесії БМР

VІ скликання
від 21 травня 2013 року № 33/1526

№ 

Перелік об'єктів комунальної власності

м. Боярка, що підлягають передачі в

оренду за результатами конкурсу

Площа Орендар Термін

1.
Приміщення за адресою: 
м. Боярка, Молодіжна, 77

12,3 м. кв. ФОП Лазарук Т. 1 рік

2.
Приміщення за адресою: 
м. Боярка, вул. Сєдова, 3

64 м. кв. ФОП Ратушна Л. В. 1 рік

Мета проведення спартакіади  залучен
ня широкого кола осіб працездатного віку,
зокрема держслужбовців, до занять фі
зичною культурою та спортом.

Долучилася до проведення спартакіади
й КиєвоСвятошинська районна організа
ція профспілки працівників державних ус
танов. Змагання відбувалися з таких видів
спорту: шахи, шашки, настільний теніс, а
також перетягування канату. Боярку пред
ставляли державні службовці Боярської
міської ради та працівники дитячої юнаць
кої спортивної школи.

За підсумками змагань наша команда у
загальному підсумку виборола 5 місце, а
також бронзову медаль за третє місце з
настільного тенісу. Медаллю була наго

роджена Окса
на Петруха, го
ловний спеціа
ліст Боярської
міської ради і
голова проф
спілкового ко
мітету цієї організації. 

Своєю участю у спартакіаді команда
завдячує міському голові Тарасу Добрів
ському, що зайвий раз засвідчує його лю
бов до спорту та прагнення популяризува
ти здоровий спосіб життя. 

Валентина Коржова, 

голова Києво�Святошинської районної

організації профспілки працівників

державних установ

ПРОФСПІЛКОВЕ ЖИТТЯ: 

ДЕРЖСЛУЖБОВЦІ ТЕЖ ЛЮБЛЯТЬ СПОРТ

18 травня 2013 року в м. Обухів за багаторіч�

ною традицією проводилась обласна спартакіада

серед працівників державних установ. Ініціатори

проведення � Київська обласна організація проф�

спілки працівників державних установ та обласна

організація фізкультурно�спортивного товариства

"Спартак".

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 14 травня 2013 року № 27/2

м. Боярка
Про життєдіяльність садових товариств на території м. Боярка

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",
відповідно до Правил благоустрою території м. Боярка, затверджених рі�
шенням Боярської міської ради від 24.11.2011 року № 14/701, та заслу�
хавши інформацію міського голови з питання благоустрою та життєдіяль�
ності садових товариств на території міста Боярка, �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
В И Р І Ш И В:

1. Інформацію міського голови про стан благоустрою на територіях садових то
вариств прийняти до відома.

2. Зобов'язати голів садових товариств виконати заходи з нормалізації стану
благоустрою на територіях садових товариств, а саме:

 головам садових товариств забезпечити доступ до садових будинків автомо
білів спеціального призначення (швидка допомога, пожежна);

 головам садових товариств укласти договори на вивезення твердих побуто
вих відходів та негабаритного сміття з територій садових товариств;

 головам садових товариств зобов'язати власників ділянок, які виходять на
центральні вулиці міста (Магістральна, Білогородська, 50 років Жовтня, Маяков
ського), відремонтувати паркани, що розвалились та прибрати захаращені ділян
ки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського го
лови за відповідним напрямом.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
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Малиновий дзвін

шкільного дзвоника

24 травня покликав до

школи невгамовних

школярів та випускни�

ків Боярської ЗОШ №

1, на просторому под�

вір'ї якої він прозвучав

у руках однієї з веду�

чих каналу "1+1" і спо�

вістив Украї�ні про

наближення дов�

гоочікуваного свята.

Урочиста мить  ось
учнів щиро вітають ди
ректор школи К. А. Ме
л а ш е н к о , д у х о в н и й
наставник  отець Пав
ло, директор Центру
соціальнопсихологічної
реабілітації А. М. Лахта
дир, керівник гуртка
Центру творчості моло
ді "Оберіг" Е. Б. Кулініч.
З їхніх вуст лунають по
бажання щасливої світ
лої долі та удачі на жит
тєвому шляху.

Випускники в свою
чергу дякують вчите
лям, своїм наставни
кам за знання і муд

рість,
любов і
д о б р о т у
та у дарунок школі пе
редають рушник, на
якому вишиті їхні пріз
вища. Звучить відома

пісня про вчительку, а
школярі дарують квіти
своїм улюбленим педа
гогам.

Урочиста, хвилююча,
до болю зворушлива
мить: лунає останній
дзвінок. Сльози радос
ті, сльози смутку за рід
ною школою стиха на

вернулися на очі і бать
кам, і випускникам, і
вчителям… Співають
випускники, у цій пісні 
й любов, і розлука, й

очікування зустрічі з
майбутнім.

Різнокольорові куль
ки з потаємними ба
жаннями злітають у не
бо з проханням про
здійснення юнацьких
мрій. Тож нехай щас
тить вам, випускники
2013 року.

РУШНИК – 

У ПОДАРУНОК

ШКОЛІ

25 травня останній

дзвоник прозвучав і для

вихованців НОК Київ�

ського військового лі�

цею ім. І. Богуна.

Чіткі ліцеїстські колони у
святкових одностроях,
щільний натовп батьків,
"Рівняння на прапор!".
І зметнулись до кашкетів
хлоп'ячі долоні, і завмер
ліцей.

Дві ліцеїстські роти піз

нають таєм
ниці навчаль
них предметів

і ази військової
науки. Щороку провод
жає ліцей на навчання до
Києва випускну роту. 

Нарешті довгоочікува
ний останній
дзвінок! Здаєть
ся, ще ніколи
хлопці не вико
нували так го
лосно, злагодже
но і весело свій
"Марш богунів
ців", крокуючи з
плацу! Адже по
переду  бал,
який проводить
ся шість років
поспіль. Органі
затори  приват
на школа для дів
чаток "Леді" та
військовий ліцей.

Цього року повноправ
ними учасниками весня
ного балу стали й вихо
ванці приватної школи
для хлопчиків "Кадетс
тво".

Цьогорічна тема  "бал
віял". Вальси, джазблю

зи, падеграс, полонез та
інші обов'язкові для
програми балу танці змі
нювали один одного.
Звучали у Боярці мело
дії, що пережили віки,
немов повертаючи всіх
нас у славні часи дворян
ської честі та офіцер
ської доблесті, і здавало
ся, що самі весняні пахо
щі надихалися ними.
Кружляли у вальсі юні па
ри, ніби повідомляючи,
що наше майбутнє свят
кує прихід нової епохи.
Чи це просто нова тради
ція нашого міста, яка
проросла з його творчої
духовності? 

Радислав Кокодзей

ЧАРІВНІСТЬ 
ВЕСНЯНОГО БАЛУ

На 102му році свого іс
нування Боярська ЗОШ
№ 2 знову востаннє под
звонила своїм випускни
кам. Проте цей дзвоник
сповістив: шкільне життя
закінчилося, доросле жит
тя тільки розпочинається.
Квіти, посмішки, сльози…
Дорогі вчителі, дорогі бать
ки, дорогі друзі… Чи не
перше усвідомлення, що
вже час прощатися з без
турботним дитинством,
спантеличує. Але треба
триматися  попереду ще
екзамени, нелегкий вибір
подальшого шляху.

Шкільний ритуал остан
нього дзвоника, здавалось,
уже добре відомий, але
щоразу він неповторний.
Відкривається урочиста лі
нійка, під рушниками, які
тримають батьки, на май
данчик виходять випускни
ки, піднімають прапор
України, заносять шкільний
прапор, гімн. Першоклас

ники причаїлися,
туляться до пер
шої вчительки. 

Виступає директор
школи Маргарита Савиць
ка: привітання, побажання,
а за всім тим  прихована
сльоза. Виступ першої вчи
тельки Євгенії Григорівни
Ковригіної, до якої так само
зворушливо горнулися ви
пускники ніби вчора, нага
дує минулі 11 років щасли
вого дитинства. У класного
керівника Тетяни Дмитрів
ни Газдюк подвійне хвилю
вання  серед випускників її
син Юхим, відмінник. Ось
від батьків виступає мама
випускника Діми Муромце
ва, яка також зроняє сльо
зу на коровай, що його під
носять своїм дітям батьки 
на щастя, на долю. Пані
Вікторія одного випускає,
але менший Данилко Му
ромцев лише перейшов до
четвертого класу. До речі,
школа характеризується
шкільними династіями, що
перетворює її на одну ве
лику родину, до якої нале

жу і я  випускниця 1966го. 
Десятки нагород, грамот

кращим. Квіти вчителям,
гостям, батькам. Вокальні
та хореографічні виступи
додають радісного нас
трою. Не сумуймо, життя
триває!

Першокласники  досвід
чені актори, адже здобули
перемогу на районному
фестиваліконкурсі, вихо
дять прочитати віршовані
побажання випускникам.
Їхня перша вчителька Вік
торія Іванівна Котловська

вишиковує малечу на поді
умі під прапорами. Це вам
не мюзиклказка "Коло
бок", яким підкорили теат
ральний світ КиєвоСвято
шинського району, але зво
рушлива реальність  їхні
старші товариші проща
ються зі школою. А тому й
голосочки тремтять.

Свято останнього дзво
ника  зворушливе свято.
Щасти вам, випускники!

Ніна Харчук,

депутат Боярської

міської ради

Торт і квіти�незабудки, зроблені

власними руками, стали символічним

подарунком наймолодших учнів Бояр�

ської ЗОШ № 4 найстаршим � випуск�

никам�одинадцятикласникам, щоб

вони не забували дорогу до рідної

школи.  

Урочисте свято Останнього дзвоника
зібрало на подвір'ї всю шкільну родину:
учнів, вчителів, батьків, гостей. Їх щиро
вітали із закінченням навчального року
директор школи В. К. Пекур, методист
районного управління освіти Л. Г. Джи
жуленко та випускник школи, а нині де

путат Боярської міської ради С. Г. Неупо
кой.

Перед школярами, вчителями та
численними гостями виступили вихо
ванці студії "Віночок" Боярської дитя
чої школи мистецтв, переможниця
Міжнародного конкурсу в Італії уче
ниця 6А класу Катерина Фаюра, уче
ниця 9А класу Сніжана Рибчинко. А
традиційне виконання гімну школи
об'єднало і випускників, і решту шко
лярів.

У НОК Київського

військового ліцею

ім. І. Богуна навчається

236 осіб, серед них 110 випус�

кників. Двоє з них претендують

на свідоцтво з відзнакою. 

У Боярській ЗОШ № 1

навчається 500 учнів, се�

ред них 22 � випускники�оди�

надцятикласники, 53 � дев'яти�

класники. Один претендент на

Срібну медаль.

НЕ ЗАБУВАЙТЕ

СТЕЖКУ ДО РІДНОЇ

ШКОЛИ

У Боярській ЗОШ № 4 

навчається 545 учнів,

серед них 16 � випускників�

одинадцятикласників, 32 �

дев'ятикласники.

Один претендент на Срібну

медаль.

У Боярській ЗОШ № 2

навчається 229 учнів,

серед них 15 � випус�

кників�одинадцятиклас�

ників, 22 � дев'ятикласники.

Два претенденти на Золоту

медаль.

ЗАМРІЯНА МІЖ СОСНАМИ Й ДУБАМИ ШКОЛА 

ЗАДЗВОНИЛА ВИПУСКНИКАМ ВОСТАННЄ

На майданчику перед входом до школи
вишикувалася вся учнівська родина.
Крильцяпелюстки крутяться веселими
яскравими вітрячками. На кожному віт
рячку  "квітцісемиколірці"  назва класу.
Адже дитинство та юність  це крилата по
ра з очима, спрямованими у майбутнє, з
відвагою у серцях. 

Тут стоять найменші першачки і випус
кники, учні середніх класів, батьки, вчителі.

Лунають вітання на адресу школярів і
особливо випускників. Адже для них цього
дня шкільний дзвоник лунає востаннє.

Директор школи Валентина Кривенко
зичить випускникам успіху на життєвих

вершинах. Голова районної спілки воїнів
інтернаціоналістів Лариса Козленко вітає
школярів. Адже колишні воїни стали доб
рими друзями цієї школи.

Переможці різноманітних конкурсів та
змагань отримують свої грамоти і дипло
ми. Квіти, сяючі усмішки та кольорові по
вітряні кульки, що веселою зграйкою пі
діймаються в небо.

Тетяна Зубкова

КОЖЕН КОЛІР � КОЛІР ЩАСТЯ
У Боярській ЗОШ № 5 навча�

ється 659 учнів, серед них 44 �

випускники�одинадцятикласни�

ки, 66 � дев'ятикласники. Три

претенденти на Золоту медаль.

У Боярській ЗОШ № 3

навчається 1170 учнів,

серед них 96 � випус�

кників�одинадцятиклас�

ників, 100 � дев'ятикласни�

ків. Претенденти на Золоту ме�

даль �13 осіб, на Срібну медаль �

2 особи.

Останній дзвоник 

у Борській ЗОШ № 3
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Вчені підрахували: по
ліетиленовий пакет роз
кладається через 250300
років. 20 країн світу мають
закони, які обмежують ви
користання поліетилено
вих пакетів, а для євро
пейців і американців ко
ристування ними вважа
ється злочином. Це є кри
терієм їхньої екологічної
порядності. В Україні ж
продаж у поліетиленових
пакетах  великий сервіс. 

Утилізація
сміття  за
г а л ь н о л ю д 
ська пробле
ма, що прово
диться за та
кими напря
мами: виве
зення сміття
на спеціальні
полігони, сор
тування і спа
лювання на
с п е ц і а л ь н и х
заводах. 

Для полі
гонів виділя
ються дуже
великі площі,
ресурс яких вже практич
но вичерпано. На таких
сміттєзвалищах навіть у
невеликих містах накопи
чуються тонни побутових
відходів. Розкладаючись,
вони отруюють повітря,
ґрунт, ґрунтові води. Це
несе загрозу довкіллю,
людині, тваринам, птахам.
Такі сміттєзвалища виді
ляють понад 100 високо
токсичних речовин канце
рогенної та мутагенної дії,
продукують метан. 

Влітку часто відбуваєть
ся самозаймання звалищ і
загасити їх практично не
можливо. Вони тліють на
віть взимку під шаром снігу,
виділяючи в повітря разом
з димом дуже токсичні
компоненти  діоксини і фу
рани, які провокують злоя
кісні захворювання. Канце
рогени ми отримуємо, ко
ли самі спалюємо сміття.
Такі багаття  найпотужніші
і неконтрольовані джерела
цих отрут. 

Сміттєспалювальні за
води  це потужна альтер
натива сміттєзвалищам.
Але щоб спалювати там
сміття, його треба сорту
вати. Це мають робити са
мі мешканці. 

До цього етапу утилі
зації сміття підійшла й Бо
ярка. Чи готові ми до цьо
го? Треба визнати, що да
леко не всі. Нині ми має
мо, на жаль, низький рі
вень екологічної свідо
мості серед жителів нашо
го міста: сміття викидають
на узбіччя доріг, в чагарни
ки, утворюють сміттєзва
лища на зупинках тран
спорту. Це ганьба, що лю
ди (наші сусіди, знайомі,
родичі, діти!) мають чека
ти автобус поруч з такою
гидотою. Це не тільки
огидно. Це ще й небез
печно. Бо там, де сміття 
там гризуни. Бо повітря
над сміттям отруєне віру
сами й мікробами (аура

сміттєзвалища). Дивно
виглядала б така картина
на вулицях європейських
міст. Там навіть недопалок
чи папірець викидати ніхто
не стане.

А що робиться в нашо
му лісі  цілі острови сміт
тя! Везуть візками, маши
нами. Громаду позбавле
но чудової зони відпочин
ку, яку залишили нам наші
предки. І все тому, що час
тині наших жителів шкода

заплатити за добре орга
нізоване у нашому місті
вивезення сміття. Це мі
зерна сума проти тих
мільйонів, які витрачають
ся на рекультивацію сміт
тєзвалищ. 

Одна з найважливіших
цінностей нашого буття 
чистота життєвого сере
довища. Невипадково се
ред засобів зі збереження
чистого життєвого сере
довища екологи ставлять
на перше місце виховання
екологічної культури насе
лення. 

Вже 4 роки поспіль на
замовлення Боярської
міської ради громадська
дитяча організація "Юні
сфера" виконує проект
"Діти за чисте місто". Про
ект розраховано на учнів
початкової школи. В ціка
вій, ненав'язливій формі
дітям подаються основи
екологічного мислення і
поведінки. Пропонуються
тематичні розмальовки,
виступи агітбригад, екоте
атрів, лялькових театрів,
перегляд фільмів, спілку
вання з учнями старших
класів, дорослими. 

Цього року в проекті
взяли участь 47 учнівських
колективів. Це: 41 клас по
чаткових шкіл ЗОШ № 1,
№ 4, № 5, НВК "Гімназія 
ЗОШ І ст.", гурток ЦТМ
"Оберіг", 2 агітбригади, 2
лялькових театри. Всього
понад 1300 учнів. 

Нова розмальовка "Бо
ярка  чудове місто" з
ілюстраціями О. В. Васи
ленко  (НВК "Гімназія 
ЗОШ І ст."), віршами Л. Р.
Скуз  (ЗОШ № 5) не ви
падково мала успіх у ді
тей. Бо адресована саме
малечі й виконана на ви
сокому рівні. Дітям цікаво
було отримати й видання
минулих років: "Пригоди
Краплинки", "Розфарбуй
своє місто" та "Місто, в
якому я живу". 

У ЗОШ № 5 крім тема
тичної роботи широко ви
користали засоби сценіч
ного мистецтва. Організо
вана цього року В. І. Горо
дицькою агітбригада пока
зала дітям дві вистави 
"Знайомі незнайомці" (про
дерева) та "Людина є, поки
є Природа". Працює також
створений О. І. Койпиш
ляльковий театр "Тере
мок". Учні подивились вис
таву "Екологічна казка".
Тематика всіх сценаріїв
підпорядкована одній темі
 чистота життєвого сере
довища. Автори сценаріїв
Л. Р. Скуз , В. І. Городицька,
О. О. Толстих, О. І. Койпиш
Керівник проекту в школі 
В. І. Городицька. 

Активно про
водиться робота в
ЗОШ №1. Цікаві бе
сіди: "Боярка  чу
дове місто", "Бояр
ка  місто твого ди
тинства", "Зупини
тих, хто палить
сміття", "Сортуй
сміття  думай про
життя", "Натисни на
сміття"; виставка
"Друге життя плас
тикової пляшки";
виставки малюнків
"Збережи довкілля"
(Г .В. Макарова, Н.
В. Тихоненко); вис
тупи агітбригади

"За екологію довкілля  за
екологію душі". Створено
також ляльковий театр "Ру
кавичка". Учениця 4В класу
Радміла Кириченко написа
ла для цього театру сцена
рій "Будь природі другом", а
її однокласники за цим сце
нарієм підготували та пока
зали виставу. Заходи вис
вітлювались у шкільній газе
ті та на сайті школи (К. В. Те
леш ). Керівник проекту в
школі та автор сценаріїв Г.
А. Макарова. 

У ЗОШ № 4 цікава така
форма роботи: старші ді
ти (3й клас) розповіли
молодшим (1й клас), як
працювати з розмальов
ками та про що йдеться у
віршах у книзі "Боярка 
чудове місто". У школі за
лучили до програми й уч
нів середньої школи. Їм
показали фільми "По той
бік сміття", "Краса і біль
нашого краю" та "Місто
без диму". Фільми пред
ставлені КиєвоСвято
шинським районним еко
логонатуралістичним
центром творчості учнів
ської молоді. Школа відмі
чає активність вчителів:
Н. М. Жук, О.В. Рудков
ської, Н.В. Процюк, О. В.
Самаріної.  Керівник про
екту в школі О. В. Юрчук.

У НВК "Гімназія 
ЗОШ  І ст." проводились
тематичні бесіди, учні
працювали з розмальов
ками "Боярка  чудове
місто", а також декламу
вали вірші. До виконання
цієї форми роботи були
залучені вчителі почат
кової школи. Керівники
проекту О. В. Гажаман  і
О. В. Василенко.

Вперше в проекті взяв
участь ЦТМ "Оберіг". 

Ніна Семенова,

керівник проекту, 

голова ГДО "Юнісфера"

ЯК БУТИ ЗІ СМІТТЯМ
У Тихому океані між Каліфорнією й Гавай�

ськими островами виявлено справжній "сміттєвий

острів" масою близько трьох мільйонів тонн, площа � з

нашу країну. Серед непотребу � найбільше пластикових

предметів. Утворили "острів" кругові океанські течії,

що підхоплюють сміття біля берегів Японії й США. 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 14 травня 2013 року № 28/1

м. Боярка

Про встановлення пристроїв при�

мусового зниження швидкості в

м. Боярка

Керуючись Законом України "Про

місцеве самоврядування в Україні",

Законом України "Про дорожній

рух", �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл КП БГВУЖКГ на
встановлення пристроїв примусового

зниження швидкості в м. Боярка за адре
сою: вул. Молодіжна, 12/2.

2. Погодити схеми влаштування
пристроїв примусового зниження швид
кості, які відповідають нормам ДСТУ в
м. Боярка за адресою: вул. Молодіжна,
12/2 з відділом з обслуговування Києво
Святошинського району УДАІ ГУ МВС Ук
раїни в Київській області

3. Економічному відділу Боярської
міської ради передбачити кошти на
влаштування пристроїв примусового
зниження швидкості.

4. Контроль за виконанням рішення
покласти на заступника міського голови
з відповідного напряму.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА          Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 15 травня 2013 року № 28/3

м. Боярка

Про затвердження норми витрати

води споживачами в м. Боярка

Розглянувши лист КП "Боярка�Водо�

канал" "Норми витрати води спожива�

чами" від 5 травня 2013 року № 14, ке�

руючись п. 1 ст. 30 Закону України "Про

місцеве самоврядування в Україні", �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Погодити комунальному підприємс
тву "БояркаВодоканал" норми витрат
води в м. Боярка на 2013 рік, відповідно
до рішення виконавчого комітету (згідно
з додатками).

2. Рішення "Про затвердження норми
витрати води споживачами в м. Боярка"
від 15.01.2013 р. № 2/1 вважати таким,
що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього рі
шення покласти на заступника міського
голови з комунальних питань.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 травня 2013 року № 02�14/58

м. Боярка

Про заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах міста у літній

сезон відпочинку 2013 року

Відповідно до вимог розпорядження Президента України від 14 липня 2001

року за № 190/2001�рп "Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі

людей на водних об'єктах", наказу Міністра з питань надзвичайних ситуацій та

у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 3

грудня 2001 року за № 272 "Про затвердження Правил охорони життя людей на

водних об'єктах України", розпорядження Київської обласної адміністрації від

10 травня 2012 року № 372 "Про заходи щодо запобігання загибелі людей на

водних об'єктах області" та з метою попередження нещасних випадків та

своєчасного вжиття заходів щодо створення нормальних, безпечних умов

відпочинку мешканців та відпочиваючих з інших регіонів на території

м. Боярка, �

1. Затвердити план заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах м.
Боярка у літній сезон відпочинку 2013 року, що додається.

2. Керівникам підприємств і організацій, які мають на підлеглій території водойми,
забезпечити виконання плану заходів у встановлених обсягах і термінах,
передбачивши додаткові заходи з урахуванням місцевих умов.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського
голови з відповідного напряму.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Затверджено

розпорядженням міського голови

від 18 травня 2013 р. № 02�14/58

ПЛАН

заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах м. Боярки у літній

сезон відпочинку 2013 року

Перший заступник міського голови В. А. СКОЧКО

№ Назва заходу
Дата

проведення
Відповідальний за прове

дення
При
мітка

1 Розглянути питання щодо запобігання загибелі
людей на воді у літній сезон відпочинку 2013 року

на апаратній нараді

28.05.2013 р. Заступник міського голови

2 Спільно з представниками санепідстанції
провести рейдиперевірки санітарно

епідеміологічного стану водойм 

До
12.06.2013 р.

Заступник міського голови,
головний лікар райСЕС

3 Виготовити та встановити біля водойм відповідні
заборонні знаки, стенди з інформацією про

небезпечні для купання місця, правила поведінки
на воді та способи виклику термінової допомоги

До
12.06.2013 р.

Користувачі та власники
водойм,

КП "БГВУЖКГ"

4 Поінформувати населення через ЗМІ про стан
водойм, про попередження нещасних випадків під

час відпочинку на воді

До
12.06.2013 р.

РайСЕС, користувачі та
власники водойм

5 Організувати у місцях масового відпочинку у
вихідні дні добровільні рятувальні команди на

громадських засадах із залученням представників
громадських, спортивних, молодіжних організацій

Протягом
сезону

ГО "Відродження
Притварки",

ГФ "Боярська варта"

6 Посилити контроль за недопущенням реалізації та
вживання у місцях масового відпочинку на воді

алкогольних напоїв

Протягом
сезону

ГО "Відродження
Притварки",

ГФ "Боярська варта"

7 Організувати проведення занять у навчальних
закладах міста щодо правил поведінки на воді під
час літнього відпочинку та вміння надавати першу

допомогу постраждалим

До
12.06.2013 р.

Керівники ЗНЗ

8 Забезпечити оперативне інформування
виконкому щодо:

 порушення санепідемстану на водних об'єктах;
 випадків порушення правил торгівлі спиртними

напоями у місцях масового відпочинку на воді;
 випадків травматизму та загибелі на воді

Протягом
сезону

РайСЕС, користувачі та
власники водойм,
ГО "Відродження

Притварки",
ГФ "Боярська варта"

9 Попередити та забезпечити недопущення вигулу
та купання свійських тварин у місцях масового

відпочинку людей

Протягом
сезону

Користувачі та власники
водойм
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06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15, 07:15 Хазяїн у домі
06:20, 07:20 Країна on lіne
06:30 Худ. фільм "Управа"
07:25 Ера бізнесу
07:30 Док. фільм "М. Голуб. Я не

піду"
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:40 Без цензури
10:05 Аудієнція. Країни від А до Я
10:25 Книга.ua
10:45 Х/ф "Звичайне диво"
12:20 Право на захист
12:40 Діловий світ
12:45 Як це?
13:10 Українська пісня
13:50 Х/ф "Червоненька квіточка"
15:00 Новини (із

сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ. Агросектор
15:35 Життя на рівних
15:50 Темний силует
16:00 Вікно в Америку
16:20 Т/с "Чотири танкісти і

собака" 
18:20 Новини (із

сурдоперекладом)
18:40 Діловий світ
18:55 АгроNews
19:05 Сільрада
19:25 Останнє попередження
19:45 "Про життя" з А.

Пальчевським

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:40 Концертна програма М.

Гнатюка
22:45 Погода
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Худ. фільм "Генеральська

онука"
00:15 Від першої особи

06:40 Особистий рахунок
06:45 ТСН
07:30 Сніданок з 1+1
08:00 ТСН
08:05 Економічні події
08:15 Сніданок з 1+1
09:00 ТСН
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 "Бернард"
10:40 Секретні матеріали шоу

бізнесу. "Братське серце"
11:45 Не бреши мені  4
12:50 Не бреши мені  4
13:55 Красуня за дванадцять

годин
14:50 Красуня за дванадцять

годин
15:45 100 000 за правду
16:45 ТСН. Особливе
17:15 Х/ф "Назад до щастя" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Величне століття.

Роксолана  3" (1)
22:30 Гроші
23:35 ТСН

23:50 Х/ф "Орел Дев'ятого
легіону"

02:00 Х/ф "Південний Централ"
(2)

05:30 Т/с "Нічна фіалка"
07:00 Новини
07:10 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
09:10 Т/с "Кохання як нещасний

випадок"
12:00 Новини
12:20 Т/с "Кохання як нещасний

випадок"
13:20 Судові справи
15:20 Сімейний суд
16:20 Жди меня
18:00 Новини
18:10 Т/с "Жіночий лікар  2"
20:00 Подробиці
20:30 Т/с "Піраньї"
22:20 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів  12" (2)
02:10 Подробиці

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малятатвійнята
07:30 М/с "Дашадослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком

08:25 М/с "Чіп і Дейл  бурундучки
рятівнички" (1)

09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки  відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:00 Т/с "Беверлі Гілз 90210.

Нове покоління" (1)
13:00 Богиня шопінгу
15:15 Т/с "Студенти" (1)
16:20 Т/с "Руда" (1)
17:20 Досвідос
18:10 Т/с "Всі жінки  відьми" (1)
19:10 Богиня шопінгу
19:50 Дайош молодьож!
20:50 Віталька
22:00 ТЕТІнтернет
22:25 Шпілівілі
23:00 Дурнєв+1
23:25 Дайош молодьож!
00:00 Т/с "Притулок" (2)

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Погода
05:20 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Погода
06:30 Т/с "Таксі"
06:55 Т/с "Леся+Рома"
07:30 Ділові факти
07:35 Факти тижня з Оксаною

Соколовою (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
10:10 Х/ф "Людина президента"
12:00 Т/с  "Вулиці розбитих

ліхтарів"

12:45 Факти. День
13:00 Т/с  "Вулиці розбитих

ліхтарів"
13:55 Т/с  "Прокурорська

перевірка"
15:05 Т/с  "Чужий район  2". 
17:00 Х/ф "Недосяжний"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
20:05 Т/с  "Чужий район2"
21:55 Т/с  "Прокурорська

перевірка". 
23:00 Свобода слова з А.

Куликовим
01:00 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм

06:10 Чужі помилки. "Про що
мовчало село"

06:55 Все буде добре!
08:50 Неймовірна правда про

зірок
10:15 Зіркове життя
11:10 Один за всіх
13:05 Правила життя. "Дитсадок.

Скалічене дитинство"
15:55 Все буде добре!
18:00 ВікнаНовини
18:20 Неймовірна правда про

зірок
19:55 Слідство ведуть

екстрасенси
21:00 Т/с "Маша Пірогова 

народний юрист" (1)
22:00 ВікнаНовини
22:25 Детектор брехні  3
00:20 Куб

05:05 Teen Tіme
05:10 Т/с "Вперед  до успіху"
05:50 Teen Tіme
05:55 Т/с "Світлофор"
06:40 Підйом
09:00 Х/ф "Перша дочка"
11:05 Т/с "Вороніни"
13:15 Kіds Tіme
13:20 М/с "Качині історії"
14:25 Kіds" Tіme
14:55 Т/с "Друзі"
15:55 Т/с "Кадетство"
16:55 Т/с "Щасливі разом"
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Піраньї
19:50 Погода
19:55 Т/с "Вороніни"
21:00 Ревізор  2
22:50 Т/с "Світлофор"
23:55 Репортер
00:10 Погода

07:00 "Мультфільми" (1)
08:25 Х/ф "Чарівна країна" (1)
10:20 Х/ф "Я ненавиджу день

Святого Валентина"
12:05 Звана вечеря
13:05 Пороблено в Україні
14:35 КВК
17:00 Велика різниця
18:00 Звана вечеря
19:00 Орел і Решка
20:00 Лямур Тужур
21:00 Розсміши коміка

22:00 М/ф "Кіт у чоботях" (1)
23:40 Х/ф "Король вечірок" (2)
01:15 Нічне життя

06:00 Легенди карного розшуку
06:30 Х/ф "Чорний принц" (1)
08:10 Агенти впливу
08:50 Х/ф "Тривожна неділя" (1)
10:30 Т/с "Доктор Тирса"
14:20 Т/с "Острів непотрібних

людей"
18:30 Д/с "Реальні злочинці"
19:00 Свідок
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів  10"
21:30 Т/с "NCIS: полювання на

вбивцю" (2)
22:30 Т/с "CSI: ЛасВегас  12" (2)
23:30 Т/с "Менталіст" (2)
00:30 Т/с "Декстер" (3)

06:10 Найкращий кухар на селі  2
07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Х/ф "Тільки любов" (1)
11:50 Токшоу "Нехай говорять.

Турецький гамбіт.
Продовження  2"

12:50 Т/с "Слід" (1)
15:30 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Подружжя" (1)
19:00 Події

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15 Хазяїн у домі
06:20, 07:20 Країна on lіne
06:30 Худ. фільм "Управа"
07:15 Ера будівництва
07:25 Ера бізнесу
07:30 Док. фільм "В.

Граматиков. В дії"
08:45 Корисні поради
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:30 Офіційна хроніка
09:35 Шефкухар країни
10:25 Т/с "Роксолана"
12:30 Новини
12:45 Діловий світ
12:50 Погода
13:00 Т/с "Ставка більша за життя"
15:00 Новини (із

сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросектор
15:25 Т/с "Чотири танкісти і собака" 
18:20 Новини (із

сурдоперекладом)
18:45 Світ спорту
18:55 Діловий світ
19:10 Про головне
19:35 Погода
19:45 "Про життя" з А.

Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:10 Діловий світ
21:15 Соціальне шоу "Адреналін"
22:55 Трійка, Кено, Максима

ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Х/ф "Генеральська онука"
00:15 Від першої особи

06:35 Служба розшуку дітей
06:40 Особистий рахунок
06:45 ТСН
07:30 Сніданок з 1+1
08:00 ТСН
08:05 Економічні події
08:15 Сніданок з 1+1
09:00 ТСН
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 Бернард
10:40 Секретні матеріали шоу

бізнесу. "Зірка у
подарунок"

11:45 Не бреши мені  4
12:50 Не бреши мені  4
13:55 Красуня за дванадцять годин
14:50 Красуня за дванадцять годин
15:45 100 000 за правду
16:45 ТСН. Особливе
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана  3" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Величне століття.

Роксолана  3" (1)
22:30 Міняю жінку  7
23:45 ТСН
00:00 Х/ф "Гра смерті" (2)

05:30 Т/с "Піраньї"
07:00 Новини
07:10 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
09:10 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів

 12"
12:00 Новини
12:20 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів

 12"
12:30 Д/с "Слідство вели… з

Леонідом Каневським"
13:30 Судові справи
15:00 Сімейний суд
16:00 Т/с "Анюта"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Жіночий лікар  2"
20:00 Подробиці
20:30 Т/с "Піраньї"
22:20 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів

 12"(2)
02:10 Подробиці

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малятатвійнята
07:30 М/с "Дашадослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Чіп і Дейл  бурундучки

рятівнички" (1)
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки  відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:00 Т/с "Беверлі Гілз 90210. Нове

покоління" (1)
13:00 Богиня шопінгу

15:15 Т/с "Студенти" (1)
16:20 Т/с "Руда" (1)
17:20 Досвідос
18:10 Т/с "Всі жінки  відьми" (1)
19:10 Богиня шопінгу
19:50 Дайош молодьож!
20:50 Віталька
22:00 ТЕТІнтернет
22:25 Шпілівілі
23:00 Надто грубо для Ютуб'а
23:25 Дайош молодьож!
00:00 Т/с "Притулок" (2)

05:00 Погода
05:05 Факти
05:30 Світанок
06:35 Ділові факти
06:40 Погода
06:45 Т/с "Таксі"
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Ділові факти
07:50 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
10:10 Т/с "Далекобійники"
12:25 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів"
13:25 "Т/с Прокурорська

перевірка"
14:45 Т/с "Чужий район2"
16:40 Т/с "Далекобійники"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район2"
21:55 Т/с "Прокурорська

перевірка"

23:00 Х/ф "Анаконда" (2)
00:45 Стоп10

05:40 Чужі помилки. "Удвох проти
всіх"

06:20 Все буде добре!
08:05 Неймовірна правда про зірок
09:40 Зіркове життя. "Б'є  значить

любить?"
11:45 Х/ф "Мама мимоволі" (1)
14:10 Правила життя. "Вся правда

про хліб"
15:55 Все буде добре!
18:00 ВікнаНовини
18:20 Неймовірна правда про зірок
19:55 Слідство ведуть екстрасенси
20:55 Т/с "Маша Пірогова 

народний юрист" (1)
22:00 ВікнаНовини
22:25 "Детектор брехні"
23:20 Куб
00:20 Т/с "Доктор Хаус" (2)

05:05 Teen Tіme
05:10 Т/с "Вперед  до успіху"
05:50 Teen Tіme
05:55 Т/с "Світлофор"
06:40 Підйом
06:45 Піраньї
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"

11:05 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Качині історії"
14:35 Kіds Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:50 Т/с "Кадетство"
16:50 Т/с "Щасливі разом"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Піраньї
19:50 Погода
19:55 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Кухня 2"
22:00 Т/с "Світлофор"
00:10 Репортер

07:00 "Мультфільми" (1)
09:50 "Гумор на К1"
12:05 Орел і Решка
13:00 Звана вечеря
14:00 Д/с "Війна статей"
15:00 Д/п "Багаті і самотні"
16:00 Лямур Тужур
17:00 Розсміши коміка
18:00 Звана вечеря
19:00 Орел і Решка
20:00 Т/с "Моя прекрасна няня" (1)
21:00 Розсміши коміка
22:00 Д/с "Війна статей"
23:00 Д/п "Б'є  значить любить"
00:00 Х/ф "РоБіГуд" (2)

05:30 Х/ф "Тривожна неділя" (1)
06:50 Х/ф "За два кроки від "Раю"

(1)
08:30 Ранковий Свідок
09:00 Кримінальні справи

10:00 Речовий доказ
10:30 Т/с "Повернути на

дослідування"
12:20 Т/с "Говорить поліція!"
14:50 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів

 10"
16:45 Свідок
17:00 Т/с "Захист Красіна"
19:00 Свідок
19:30 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів

 10"
21:30 Т/с "NCIS: полювання на

вбивцю" (2)
22:30 Т/с "CSI: ЛасВегас  12" (2)
23:30 Т/с "Менталіст" (2)
00:30 Т/с "Декстер"(3)

06:10 Т/с "Дорожній патруль  10"
(1)

07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Красуня" (1)
12:00 Токшоу "Нехай говорять.

Поліцейська машина"
13:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Подружжя" (1)
19:00 Події
19:20 Токшоу "Говорить Україна"
20:00 Прем'єра! Т/с "Ковбої" (1)
21:50 Т/с "Слід" (1)
23:20 Т/с "Глухар" (1)
01:15 Т/с "Грімм. Другий сезон" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV
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06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15, 07:15 Хазяїн у домі
06:20, 07:20 Країна on lіne
06:30 Худ. фільм "Управа"
07:25 Ера бізнесу
07:30 Док. фільм "І. Кваша.

Супротив течії"
08:45 Корисні поради
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:15 Офіційна хроніка
09:20 Кордон держави
09:35 Уряд на зв'язку з

громадянами
10:15 Погода
10:25 Т/с "Роксолана"
12:20 Діловий світ
12:30 Новини
12:40 Погода
12:45 Т/с "Ставка більша за

життя"
14:55 Діловий світ. Агросектор
15:00 ПАРЛАМЕНТСЬКІ

СЛУХАННЯ У
ВЕРХОВНІЙ РАДІ
УКРАЇНИ на тему:
"Сучасний стан, шляхи і
перспективи реформи у
сфері охорони здоров'я
в Україні"

18:00 Про головне
18:20 Новини (із

сурдоперекладом)
18:45 Світ спорту
18:55 Діловий світ
19:10 Концертна програма М.

Гнатюка "Час рікою
пливе"

19:45 "Про життя" з А.

Пальчевським
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк
22:25 Світло
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Х/ф "Генеральська онука"
00:15 Від першої особи

06:35 Служба розшуку дітей
06:40 Особистий рахунок
06:45 ТСН
07:30 Сніданок з 1+1
08:00 ТСН
08:05 Економічні події
08:15 Сніданок з 1+1
09:00 ТСН
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 Бернард
10:40 Секретні матеріали шоу

бізнесу. "Веселі
гастролі"

11:45 Не бреши мені  4
12:50 Не бреши мені  4
13:55 Красуня за дванадцять

годин
14:50 Красуня за дванадцять

годин
15:45 100 000 за правду
16:45 ТСН. Особливе
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана  3" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Величне століття.

Роксолана  3" (1)
22:30 Територія обману  2
23:35 ТСН

23:50 "Сексмісія2"
00:55 Не бреши мені  4

05:30 Т/с "Піраньї"
07:00 Новини
07:10 Ранок з ІНТЕРом
09:10 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів  12"
12:00 Новини
12:20 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів  12"
12:30 Д/с "Слідство вели…" з

Леонідом Каневським
13:30 Судові справи
15:00 Сімейний суд
16:00 Т/с "Анюта"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Жіночий лікар  2"
20:00 Подробиці
20:30 Т/с "Піраньї"
22:20 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів  12" (2)
02:10 Подробиці

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малятатвійнята
07:30 М/с "Дашадослідниця"

(1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Чіп і Дейл 

бурундучкирятівнички"
(1)

09:00 Т/с "Ранетки" 315 с. (1)
10:00 Т/с "Всі жінки  відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:00 Т/с "Беверлі Гілз 90210.

Нове покоління" (1)
13:00 Богиня шопінгу

15:15 Т/с "Студенти" (1)
16:20 Т/с "Руда" (1)
17:20 Досвідос
18:10 Т/с "Всі жінки  відьми" (1)
19:10 Богиня шопінгу
19:50 Дайош молодьож!
20:50 Віталька
22:00 ТЕТІнтернет
22:25 Шпілівілі
23:00 Надто грубо для Ютуб'а
23:25 Дайош молодьож!
00:00 Т/с "Притулок" (2)

04:45 Служба розшуку дітей
04:50 Погода
04:55 Факти
05:25 Світанок
06:25 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Т/с "Таксі".
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Несекретні файли
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
10:10 Т/с "Далекобійники"
12:25 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
13:25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:45 Т/с "Чужий район  2"
16:40 Т/с "Далекобійники"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район  2"
21:55 Т/с "Прокурорська

перевірка"

23:00 Х/ф "Анаконда  2:
Полювання за
проклятою орхідеєю"
(2)

00:50 Кримінальний облом

06:00 Чужі помилки. "Гріхи
матерів"

06:40 Все буде добре!
08:40 Неймовірна правда про

зірок
10:05 Зіркове життя. "Няні

монстри"
11:05 Зіркове життя. "Вітчими

зірок"
12:05 Х/ф "Оазис кохання" (1)
14:05 Правила життя.

"Громадське
харчування: потойбіччя"

15:55 Все буде добре!
18:00 ВікнаНовини
18:20 Неймовірна правда про

зірок
20:00 Слідство ведуть

екстрасенси
20:55 Т/с "Маша Пірогова 

народний юрист" (1)
22:00 ВікнаНовини
22:25 "Детектор брехні"
23:20 Куб
00:20 Т/с "Доктор Хаус" (2)

05:05 Teen Tіme
05:10 Т/с "Вперед  до успіху"
05:50 Teen Tіme
05:55 Т/с "Світлофор"
06:40 Підйом
06:45 Піраньї
07:10 Підйом
07:309:00 Т/с "Щасливі разом"

11:05 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Качині історії"
14:35 Kіds Tіme
14:55 Т/с "Друзі"
15:50 Т/с "Кадетство"
16:50 Т/с "Щасливі разом"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Піраньї
19:50 Погода
19:55 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Кухня  2"
22:00 Т/с "Світлофор"
00:10 Репортер

07:00 Мультфільми (1)
09:40 Гумор на К1
11:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
12:05 Орел і Решка
13:00 Звана вечеря
14:00 Д/с "Війна статей"
15:00 Д/п "Б'є  значить любить"
16:00 Королева декору
17:00 Розсміши коміка
18:00 Звана вечеря
19:00 Орел і Решка
20:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
21:00 Розсміши коміка
22:00 Д/с "Війна статей"
23:00 Д/п "Змусити кохати"
00:00 Х/ф "Феномен" (1)

05:25 Т/с "Повернути на
дослідування"

07:00 Х/ф "Поїзд поза
розкладом" (1)

08:30 Ранковий Свідок

09:00 Кримінальні справи
10:00 Правда життя
10:30 Т/с "Повернути на

дослідування"
12:20 Т/с "Говорить поліція!"
14:55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів  10"
16:45 Свідок
17:00 Т/с "Захист Красіна"
19:00 Свідок
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів  10"
21:30 Т/с "NCIS: полювання на

вбивцю" (2)
22:30 Т/с "CSI: ЛасВегас  12"

(2)
23:30 Т/с "Менталіст" (2)
00:30 Т/с "Декстер" (3)

06:10 Т/с "Дорожній патруль
 10" (1)

07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Красуня" (1)
12:00 Токшоу "Нехай говорять.

Краса вимагає жертв?"
13:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Подружжя" (1)
19:00 Події
19:20 Токшоу "Говорить

Україна"
20:00 Прем'єра! Т/с "Ковбої" (1)
21:50 Т/с "Слід" (1)
23:20 Т/с "Глухар" (1)
01:15 Т/с "Грімм. Другий

сезон" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV
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06:00 Православний
календар

06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15 Хазяїн у домі
06:20, 07:15 Країна on lіne
06:30 Худ. фільм "Управа"
07:30 Ера бізнесу
07:35 "Я крокую по Москві"
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:30 Офіційна хроніка
09:35 Ближче до народу
10:05 Токшоу "Віра. Надія.

Любов"
09:55 Т/с "Роксолана" 
12:30 Новини
12:45 Діловий світ
12:50 Погода
12:55 Т/с "Ставка більша за

життя" 
14:45 Euronews
15:00 Новини (із

сурдоперекладом)
15:10 Діловий світ.

Агросектор
15:15 Т/с "Чотири танкісти і

собака" 
18:20 Новини (із

сурдоперекладом)
18:45 Діловий світ
19:05 Дорослі ігри
20:00 Слов'янський базар у

Вітебську
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:40 Фолькmusіc
22:55 Трійка, Кено, Секунда

удачі
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Х/ф "Генеральська

онука"
00:15 Від першої особи

06:40 Особистий рахунок
06:45 ТСН
07:30 Сніданок з 1+1
08:00 ТСН
08:05 Економічні події
08:15 Сніданок з 1+1
09:00 ТСН
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 Бернард
10:40 Секретні матеріали

шоубізнесу. "У ліжку
з жартівником"

11:45 Не бреши мені  4
12:50 Не бреши мені  4
13:55 Красуня за

дванадцять годин
14:50 Красуня за

дванадцять годин
15:45 100 000 за правду
16:45 ТСН. Особливе
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана  3" (1)
19:30 ТСН
20:15 "Вечірній Київ 2013"
22:05 Х/ф "Няньки"
00:05 Х/ф "Війна" (2)

05:30 Т/с "Піраньї"
07:00 Новини
07:10 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
09:10 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів  12"
12:00 Новини
12:20 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів  12"
13:30 Судові справи
15:00 Сімейний суд

16:00 Т/с "Анюта"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Жіночий лікар  2"
20:00 Подробиці
20:30 "Шустер Lіve"
21:30 "Футбол. Збірна

Чорногорії  збірна
України"

23:20 "Шустер Lіve"
00:40 Х/ф "Дракула Брема

Стокера" (2)

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малятатвійнята
07:30 М/с "Даша

дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Чіп і Дейл 

бурундучки
рятівнички" (1)

09:00 Т/с "Ранетки" 317 с.
(1)

10:00 Т/с "Всі жінки 
відьми" (1)

11:00 Т/с "Та, що говорить з
привидами" (1)

12:00 Т/с "Беверлі Гілз
90210. Нове
покоління" (1)

13:00 Богиня шопінгу
15:15 Т/с "Студенти" (1)
16:20 Т/с "Руда" (1)
17:20 Досвідос
18:10 Т/с "Всі жінки 

відьми" (1)
19:10 Одна за всіх
19:50 Дайош молодьож!
20:50 Віталька
22:00 У ТЕТа в Інтернеті
23:00 Надто грубо для Ю

туб'а
23:25 Дайош молодьож!
00:00 Х/ф "Дівчина з

прогнозу погоди" (2)

04:50 Служба розшуку дітей
04:55 Погода
05:00 Факти
05:30 Світанок
06:30 Ділові факти
06:40 Погода
06:45 Т/с "Таксі"
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Стоп10
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:10 Т/с "Далекобійники"
12:25 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
13:20 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:40 Т/с "Чужий район2"
16:35 Т/с "Далекобійники"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район2"
21:55 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:00 Х/ф "Анаконда4:

Кривавий слід"(2)
00:45 Провокатор

05:45 Чужі помилки.
"Ворошиловський
стрілець"

06:30 Х/ф "Оазис кохання"
(1)

08:15 Неймовірна правда
про зірок

09:50 Зіркове життя.
"Найбажаніші
наречені світу"

10:55 Х/ф "І падає сніг" (1)

18:10 ВікнаНовини
18:20 Неймовірна правда

про зірок
19:55 Моя правда. "Руки

вгору! Закляті друзі"
20:55 Моя правда.

"Анастасія Стоцька.
"А мені не боляче…"

22:00 ВікнаНовини
22:25 Зіркове життя. "Барбі

з покаліченими
душами"

23:20 Зіркове життя.
"Спотворені
пластикою"

00:20 Х/ф "Наказано
одружити" (1)

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Teen Tіme
05:10 Т/с "Вперед  до

успіху"
05:50 Teen Tіme
05:55 Т/с "Світлофор"
06:40 Підйом
06:45 Піраньї
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:05 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Качині історії"
14:35 Kіds Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:45 Т/с "Кадетство"
16:50 Т/с "Щасливі разом"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Піраньї
19:50 Погода
19:55 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Кухня  2"

22:00 Т/с "Світлофор"
00:10 Репортер

07:00 Мультфільми (1)
09:40 Гумор на К1
11:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
12:05 Орел і Решка
13:00 Звана вечеря
14:00 Д/с "Війна статей"
15:00 Д/п "Як виростити

генія"
16:00 "Королева декору"
17:00 Розсміши коміка
18:00 Звана вечеря
19:00 КВК
21:15 Розсміши коміка
22:15 Пороблено в Україні
23:50 Х/ф "Водне життя"
01:50 Нічне життя

05:20 Т/с "Повернути на
дослідування"

06:50 Х/ф "Очікування
полковника
Шалигіна" (1)

08:30 Ранковий Свідок
09:00 Т/с "Людина війни"
14:40 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів  10"
16:45 Свідок
17:00 Т/с "Захист Красіна"
19:00 Свідок
19:30 Т/с "По той бік вовків"
23:30 Х/ф "Дай мені

відповідь"
01:20 Х/ф "Гадюки" (3)

06:10 Т/с "Дорожній патруль
 10" (1)

07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Красуня" (1)
12:00 Токшоу "Нехай

говорять. Спадок
Наталі Кустинської"

13:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Подружжя" (1)
19:00 Події
19:20 Токшоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Слід" (1)
22:15 Т/с "Охоронець  2" (2)
01:30 Щиросердне зізнання

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

06:00 Православний
календар

06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15 Хазяїн у домі
06:20, 07:20 Країна on lіne
06:30 Худ. фільм "Управа"
07:15 Ера будівництва
07:25 Ера бізнесу
07:30 Док. фільм "О.

Остроумова
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:30 Т/с "Роксолана"
12:30 Новини
12:45 Діловий світ
12:50 Т/с "Ставка більша

за життя"
14:45 Euronews
15:00 Новини (із

сурдоперекладом)
15:10 Діловий світ.

Агросектор
15:20 Т/с "Чотири танкісти

і собака"
18:20 Новини (із

сурдоперекладом)
18:45 Діловий світ
19:00 Про головне
19:25 Останнє

попередження
19:45 "Про життя" з А.

Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Слов'янський базар

у Вітебську
22:55 Трійка, Кено,

Максима
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Худ. фільм

"Генеральська
онука"

00:15 Від першої особи

06:35 Служба розшуку
дітей

06:40 Особистий рахунок

06:45 ТСН
07:30 Сніданок з 1+1
08:00 ТСН
08:05 Економічні події
08:15 Сніданок з 1+1
09:00 ТСН
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 "Бернард"
10:40 Секретні матеріали

шоубізнесу.
"Родом з мережі"

11:45 Не бреши мені  4
12:50 Не бреши мені  4
13:55 Красуня за

дванадцять годин
14:50 Красуня за

дванадцять годин
15:45 100 000 за правду
16:45 ТСН. Особливе
17:10 Т/с "Величне

століття. Роксолана
 3" (1)

19:30 ТСН
20:15 Т/с "Величне

століття. Роксолана
 3" (1)

22:30 Пекельна кухня  3
00:15 ТСН

05:30 Т/с "Піраньї"
07:00 Новини
07:10 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
09:10 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів 
12"

12:00 Новини
12:20 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів 
12"

12:30 Д/с "Слідство
вели…" з Леонідом
Каневським

13:30 Судові справи
15:00 Сімейний суд
16:00 Т/с "Анюта"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Жіночий лікар 

2"
20:00 Подробиці

20:30 Т/с "Піраньї"
22:20 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів 
12" (2)

02:10 Подробиці

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малятатвійнята
07:30 М/с "Даша

дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Чіп і Дейл 

бурундучки
рятівнички" (1)

09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки 

відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить

з привидами" (1)
12:00 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове
покоління" (1)

13:00 Богиня шопінгу
15:15 Т/с "Студенти" (1)
16:20 Т/с "Руда" (1)
17:20 Досвідос
18:10 Т/с "Всі жінки 

відьми" (1)
19:10 Богиня шопінгу
19:50 Дайош молодьож!
20:50 Віталька
22:00 ТЕТІнтернет
22:25 Шпілівілі
23:00 Надто грубо для Ю

туб'а
23:25 Дайош молодьож!
00:00 Т/с "Притулок" (2)

04:55 Погода
05:00 Факти
05:25 Світанок
06:30 Ділові факти
06:40 Погода
06:45 Т/с "Таксі".

Комедійний теле 
07:05 Т/с "Леся+Рома".

Комедійний телеТ/с
07:40 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:10 Т/с

"Далекобійники".
Пригодницький
телеТ/с

12:25 Т/с "Вулиці
розбитих ліхтарів".
Детективний
телеТ/с

12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів".
Детективний
телеТ/с

13:20 Т/с "Прокурорська
перевірка".
Детективний
телеТ/с

14:40 Т/с "Чужий район
2". Пригодницький
телеТ/с

16:35 Т/с
"Далекобійники".
Пригодницький
телеТ/с

18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район

2". Пригодницький
телеТ/с

21:55 Т/с "Прокурорська
перевірка".
Детективний
телеТ/с

23:00 Х/ф "Анаконда3:
Ціна
експерименту".
Художній фільм (2)

00:50 Несекретні файли

05:45 Чужі помилки. "V.I.P.
клієнт"

06:30 Все буде добре!
08:15 Неймовірна правда

про зірок
09:50 Зіркове життя.

"Актори однієї ролі 
2"

10:55 Х/ф "Наказано
одружити" (1)

13:00 Правила життя.
"Супермаркети:
територія обману"

15:55 Все буде добре!
18:00 ВікнаНовини
18:20 Неймовірна правда

про зірок

19:55 Слідство ведуть
екстрасенси

21:00 Т/с "Маша Пірогова
 народний юрист"
(1)

22:00 ВікнаНовини
22:25 "Детектор брехні"
23:20 Куб
00:20 Т/с "Доктор Хаус"

(2)

05:05 Teen Tіme
05:10 Т/с "Вперед  до

успіху"
05:50 Teen Tіme
05:55 Т/с "Світлофор"
06:40 Підйом
06:45 Піраньї
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:05 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Качині історії"
14:35 Kіds Tіme
14:45 Т/с "Друзі"
15:45 Т/с "Кадетство"
16:45 Т/с "Щасливі разом"
17:50 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Піраньї
19:50 Погода
19:55 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Кухня  2"
22:00 Т/с "Світлофор"
00:10 Репортер

07:00 Мультфільми (1)
09:40 Гумор на К1
11:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
12:05 Орел і Решка
13:00 Звана вечеря
14:00 Д/с "Війна статей"
15:00 Д/п "Змусити

кохати"
16:00 Королева декору
17:00 Розсміши коміка
18:00 Звана вечеря
19:00 Орел і Решка

20:00 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)

21:00 Розсміши коміка
22:00 Д/с "Війна статей"
23:00 Д/п "Як виростити

генія"
00:00 Х/ф "Невразливий"

(2)

05:10 Т/с "Повернути на
дослідування"

06:45 Х/ф "Розмах крил"
(1)

08:30 Ранковий Свідок
09:00 "Кримінальні

справи"
10:00 Д/с "Таємниці

кримінального
світу"

10:30 Т/с "Повернути на
дослідування"

12:20 Т/с "Говорить
поліція!"

15:00 Т/с "Вулиці
розбитих ліхтарів 
10"

16:45 Свідок
17:00 Т/с "Захист Красіна"
19:00 Свідок
19:30 Т/с "Вулиці

розбитих ліхтарів 
10"

21:30 Т/с "NCIS:

полювання на
вбивцю" (2)

22:30 Т/с "CSI: ЛасВегас
 12" (2)

23:30 Т/с "Менталіст" (2)
00:30 Т/с "Декстер" (3)

06:10 Т/с "Дорожній
патруль  10" (1)

07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Красуня" (1)
12:00 Токшоу "Нехай

говорять. На ім'я
Наталка"

13:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросердне

зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Подружжя" (1)
19:00 Події
19:20 Токшоу "Говорить

Україна"
20:00 Прем'єра! Т/с

"Ковбої" (1)
21:50 Т/с "Слід" (1)
23:20 Т/с "Глухар" (1)
01:15 Т/с "Грімм. Другий

сезон" (2)
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ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    пппп’’’’яяяяттттннннииииццццяяяя,,,,    7777
У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1498  Колумб вирушив у свою третю подорож до Но�
вого Світу, під час якої відкрив сучасний острів Гаїті.

1775  Сполучені Колонії змінили свою назву на Сполу�
чені Штати.

1903  у Берліні французький учений Кюрі оголосив про
відкриття нового хімічного елементу  полонію, назва�
ного на честь батьківщини його дружинипольки Марії
СклодовськоїКюрі.
НАРОДИЛИСЯ: 

1868  Чарльз Макінтош, шотландський архітектор і ди
зайнер.

1886  Кость Широцький, український мистецтвозна
вець.

1940  Том Джонс, англійський попспівак.

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

День журналіста  професійне свято працівників засо�
бів масової інформації України.

1882  американець Генрі Сілі запатентовує електричну
праску.  

1933  у  місті Кемден (штат НьюДжерсі) відкрився
перший кінотеатр, у якому автолюбителі могли дивити�
ся кіно, не виходячи з автомобіля.

НАРОДИЛИСЯ: 

1799  Олександр Пушкін, російський поет, драматург
та прозаїк.

1944  Монті Александер, американський джазмен.

1950  Юрій Спіженко, український онколог, перший мі
ністр охорони здоров'я незалежної України (19891994).

1949   Віталій Старухін, український футболіст, напад�
ник  донецького "Шахтаря".

1965  Богдан Данилишин, український економіст і
політик, (БЮТ) міністр економіки України у 20072010
роках.
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06:00, 07:00, 08:50
Погода

06:05 Світ
православ'я

06:40 Сміх з
доставкою
додому

07:05 Панянка і
кулінар

07:35 Токшоу
"Дружина"

ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Погода
09:05 Подорожуй

світом з Ю.
Акуніною

09:30 Околиця
09:55 Погода
10:00 Крок до зірок
10:40 Маю честь

запросити
11:25 Шефкухар

країни
12:15 Рояль в кущах
12:45 Хто в домі

хазяїн?
13:05 Ближче до

народу
13:35 Золотий гусак
14:00 Кумири і

кумирчики
14:25 Погода
14:30 Караоке для

дорослих
15:20 Музична

академія.
Євробачення

16:15 Не вір худому
кухарю

16:50 Діловий світ.
Тиждень

17:20 Слов'янський
базар у
Вітебську

18:00 Концертна
програма "Тобі,
єдиній"

20:40 Головний

аргумент
20:50 Офіційна

хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:45 Точка зору
22:05 Концертна

програма М.
Гаденка "Моя
пісенна сповідь"

22:55 Трійка, Кено,
Максима

ТРК "ЕРА"
23:00 Ера бізнесу.

Підсумки
23:30 Погода
23:35 Олімпійський

виклик
23:50 Токшоу

"Дружина"
01:20 Підсумки тижня

06:20 "Великі
перегони"

07:50 Маріччин
кінозал.
Мультфільм (1)

08:10 "Ремонт +"
серія

09:00 Лотерея "Лото
забава"

10:15 Дісней!
"Людинапавук.
Щоденник
супергероя" (1)

11:00 "Неділя з
Кварталом"

12:00 "Смакуємо"
12:30 Красуня за

дванадцять
годин

13:25 "Сімейні
мелодрами  3"

14:25 "Сімейні
мелодрами  3"

15:25 "Сімейні
мелодрами  3"

16:25 "Сімейні
мелодрами  3"

17:30 Х/ф "Няньки"
19:30 ТСНТиждень

20:15 Голос країни 3.
Фінал

23:40 Світське життя
00:35 Що? Де? Коли?

"Зіркові війни"

05:40 Т/с "Ластівчине
гніздо".
Заключна серія

09:20 Школа доктора
Комаровського

10:00 Орел і Решка.
Курортний сезон

11:00 Смачне
побачення

12:00 Т/с "Сімейний
детектив"

13:50 "Кращі
українські хіти.
Ірина Білик і гурт
"ТІК"

15:50 Т/с
"Провінційна
муза" 14 серії.
Прем'єра

20:00 Подробиці
тижня

21:00 Т/с "Вулиці
розбитих
ліхтарів  13"

01:00 Т/с "Квіти зла"

06:00 Єралаш
07:10 Малята

твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з

Лунтіком
09:40 М/с "Ліло і Стіч"

(1)
11:00 М/с

"Смішарики.
Пінкод" (1)

11:25 М/ф "Сердиті
пташки" (1)

11:50 М/ф "Шурши
лапками" (1)

14:00 Т/с "Всі жінки 
відьми" (1)

16:00 Х/ф "Тариф
"Новорічний" (1)

17:55 Одна за всіх
18:55 Дайош

молодьож!
20:00 Віталька
22:00 У ТЕТа в

Інтернеті
23:00 Т/с "Ходячі

мерці" (3)
01:00 Профілактика

05:25 Погода
05:30 Факти
05:45 Погода
05:50 Світанок
06:55 Квартирне

питання
07:45 Анекдоти по

українськи
08:05 Дача
09:15 Основний

інстинкт
09:50 Дивитися усім!
10:50 ОлімпіЛяпи
11:30 Козирне життя
12:00 Легкі гроші.

Прем'єра
12:25 Мульт

особистості
13:15 Х/ф "Мортал

комбат.
Винищення"

15:00 Х/ф "Лузери"
17:00 Х/ф

"Тринадцятий
район"

18:45 Факти тижня з
Оксаною
Соколовою

19:50 Х/ф "Снайпер 
2"

21:40 Х/ф "Снайпер 
4:
Перезавантажен
ня"

23:35 Т/с "Таксі"
00:50 Т/с "Тіло, як

доказ" (2)

05:55 Наші улюблені
мультфільми.
"Мауглі" (1)

07:05 Х/ф "Афоня" (1)
08:55 Їмо вдома
10:00 Караоке на

Майдані"11:00
Т/с "Маша
Пірогова 
народний
юрист" (1)

15:05 Х/ф "Медове
кохання" (1)

19:00 Битва
екстрасенсів

20:00 Один за всіх
22:00 Слідство ведуть

екстрасенси
01:50 Х/ф "Афоня" (1)

05:45 М/с "Майстер
Менні"

06:50 Кабріолето
07:45 Церква

Христова
08:00 Уральські

пельмені
09:50 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару"
10:10 М/ф "Нові

пригоди
Попелюшки"

11:55 ПеданПритула
Шоу

13:40 Хто зверху?  2
15:35 Х/ф

"Щоденники
принцеси  2"

17:50 Х/ф "Чекаючи
дива"

19:50 Х/ф "Весільний
переполох"

22:00 ПеданПритула
Шоу

23:30 Х/ф "Крута
Джорджія" (2)

01:55 Т/с "Вероніка
Марс 3"

07:00 Мультфільми (1)
08:45 М/ф "Імпі

Суперстар" (1)
10:15 Х/ф

"Суперзірка" (1)
12:30 Х/ф "Давайте

потанцюємо" (1)
14:40 Сімейний пес
15:50 Дім на заздрість

усім
16:50 Велика різниця
17:50 Вечірній

квартал
20:00 М/ф "Підводна

братва" (1)
21:40 Т/с

"Надприродне"
(2)

00:05 Х/ф
"Психоаналіз"
(2)

06:05 Х/ф "Версія
полковника
Зоріна" (1)

07:35 Т/с "По той бік
вовків"

11:30 Легенди
карного
розшуку.
Розвідка. Лісові
привиди

12:00 Агенти впливу
13:00 Х/ф "Любити

поросійськи"
15:00 Т/с "Таємниці

слідства  8" (1)
19:00 Т/с "Острів

непотрібних
людей"

23:00 Д/с "Таємниці
кримінального
світу"

23:30 Т/с
"Криміналісти:
мислити як
злочинець" (2)

01:20 Х/ф "Гадюки"
(3)

06:00 Т/с "Ковбої" (1)
06:50 Події
07:10 Прем'єра!

Найрозумніший
09:00 Ласкаво

просимо
10:00 Герої екранів
11:00 Т/с "Дорожній

патруль  11" (1)
13:00 Х/ф "Дружина

Штірліца" (1)
15:00 Т/с "Вікторія" (1)
19:00 Події тижня
20:00 Т/с "Інтерни" (1)
21:00 Т/с "Інтерни" (1)
22:00 Премія МузТВ

2013
01:00 Т/с "Охоронець

 2" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

06:00 Підсумки
06:10, 07:40, 08:50

Погода
06:20 Ювілейне шоу

"НАНА, Ей!"
07:45 Присвяти себе

футболу!
08:05 Олімпійський

виклик
08:20 Панянка і

кулінар
ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Життя на рівних
09:20 Армія
09:35 Православний

вісник
10:05 "Секрети

успіху" з Н.
Городенською

10:40 Х/ф "Острів
скарбів"

14:00 Театральні
сезони

14:45 Погода
14:50 В гостях у Д.

Гордона
15:40 Погода
15:45 Золотий гусак
16:10 Енергоблок
16:20 Ювілейна

програма В.
Білоножка

18:30 Концертна
програма Ніколо
"Весна
прийшла"

20:50 Мегалот
20:55 Служба

розшуку дітей
21:00 Підсумки дня
21:20 Без цензури
21:55 Кабмін: подія

тижня
22:05 Українська

пісня
22:50 Суперлото,

Трійка, Кено
ТРК "ЕРА"
23:00 Погода

23:10 Ювілейне шоу
"НАНА, Ей!"

00:50 Клуб гумору

06:00 Роджер Мур у
бойовику
"Восьминіжка"
(1)

08:00 "Світське
життя"

09:00 Квартирна
лотерея "Хто
там?"

10:15 Мультфільм
"Енгрі Бердс"

10:20 Дісней!
"Людинапавук.
Щоденник
супергероя" (1)

10:45 Дісней!
"Людинапавук.
Щоденник
супергероя" (1)

11:05 "Світ навиворіт
 4: В'єтнам"

12:05 "Тачки"
12:40 "Пекельна кухня

 3"
14:50 "Шість кадрів"
16:30 "Вечірній Київ

2013"
18:30 "Розсміши

коміка  3"
19:30 ТСН
20:00 "Великі

перегони"
21:30 Х/ф

"Тринадцятий
воїн" (1)

23:40 Х/ф
"Восьминіжка"
(1)

02:10 Х/ф "Війна" (2)

05:40 Т/с "Вулиці
розбитих
ліхтарів  12"

08:10 "Шустер Lіve"
10:20 Програма

"Городок"
11:20 Т/с "Сімейний

детектив"
14:10 Т/с "Ластівчине

гніздо"
18:00 Т/с "Квіти зла" 
20:00 Подробиці
20:30 Т/с "Квіти зла" 
22:30 Х/ф

"Наречений"
00:20 Х/ф "Живий" (2)

06:00 Єралаш
07:10 Малята

твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з

Лунтіком
09:40 М/с "Ліло і Стіч"

(1)
11:00 М/с

"Смішарики.
Пінкод" (1)

11:25 М/с "Білка та
Стрілка.
Пустотлива
сімейка" (1)

12:00 М/ф "Хоробрий
плавець" (1)

14:00 Т/с "Всі жінки 
відьми" (1)

16:00 Х/ф "Молодята"
(1)

18:00 Х/ф "Тариф
"Новорічний" (1)

20:00 Дайош
молодьож!

20:35 Віталька
22:00 У ТЕТа в

Інтернеті
23:00 Т/с "Ходячі

мерці" (3)
01:20 Х/ф "Діти

кукурудзи 666.
Ісаак
повернувся" (3)

05:25 Погода
05:30 Факти

06:00 Погода
06:05 Світанок
07:05 Козирне життя
07:35 Х/ф "Мортал

комбат.
Винищення"

09:30 Зірка YouTube
10:00 Дача
11:05 Квартирне

питання
12:05 За кермом
12:30 Дивитися усім!
13:30 Х/ф "Людина

президента  2:
Під загрозою"

15:25 "Охоронець".
Художній фільм

17:45 Максимум в
Україні

18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф

"Тринадцятий
район"

20:40 Х/ф "Лузери" 
22:40 "Наживка"(2)
00:55 Х/ф "Анаконда 

4: Кривавий
слід"(2)

05:35 Наші улюблені
мультфільми
"Таємниця
третьої планети"
(1)

06:25 Х/ф "Казка про
царя Салтана"
(1)

07:55 Караоке на
Майдані

08:50 Їмо вдома
09:55 Х/ф "Блеф" (1)
11:55 Х/ф "Ас" (1)
13:55 Зіркове життя.

"Барбі з
покаліченими
душами"

14:55 Зіркове життя.
"Спотворені
пластикою"

15:55 Моя правда.
"Руки вгору!
Закляті друзі"

16:55 Моя правда.
"Анастасія
Стоцька. "А мне
не больно…"

18:00 Х/ф "Медове
кохання" (1)

21:35 Х/ф "П'ять років
та один день" (1)

23:25 Х/ф "Вій" (1)
00:50 Детектор брехні

 3"

05:00 М/с "Майстер
Менні"

06:30 Кабріолето
08:10 Ревізор 2
10:00 Ревізор 2
11:55 Уральські

пельмені
13:40 Люди ХЕ
14:15 Нереальна

історія
14:40 Файна Юкрайна
15:40 Т/с "Щасливі

разом"
17:40 Х/ф "Це все

вона"
19:40 Х/ф

"Щоденники
принцеси2"

22:00 Хто зверху? 2
23:55 Х/ф "Чесна гра"

(2)
01:50 Т/с "Вероніка

Марс 3"

К1 (КТМ)

07:00 "Мультфільми"
(1)

09:00 М/с "Казки
Ганса Крістіана
Андерсена" (1)

10:25 М/ф "Імпі
Суперстар" (1)

12:00 Х/ф
"Суперзірка" (1)

14:05 Пороблено в
Україні

15:45 "Дім на
заздрість усім"

16:40 "Реальна

любов"
17:40 Лямур Тужур
18:35 Велика різниця
19:30 "Вечірній

квартал"
21:40 Т/с

"Надприродне"
(2)

00:05 Х/ф "Дівчина
мого
найкращого
друга" (3)

06:00 Т/с "Людина
війни"

11:30 Речовий доказ.
"Ростовтато.
Фантомаси"

12:00 Головний свідок
13:00 Випадковий

свідок
13:30 Х/ф "Дай мені

відповідь"
15:15 Т/с "Доктор

Тирса"
19:00 Т/с "Таємниці

слідства  8" (1)
23:00 Випадковий

свідок
23:30 Т/с

"Криміналісти:
мислити як
злочинець" (2)

01:20 Х/ф "Денні 
цепний пес"(2)

06:00 Т/с "Ковбої"
(детектив) (1)

07:00 Події
07:10 Х/ф "Як знайти

ідеал" (1)
09:00 Т/с "Інтерни" (1)
10:00 Таємниці зірок
12:00 Т/с "Дорожній

патруль  10" (1)
13:00 Т/с "Дорожній

патруль  11" (1)
15:00 Х/ф "Нічний

гість" (1)
17:00 Т/с "Вікторія"

(1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Вікторія"

(1)
21:20 Х/ф "Дружина

Штірліца" (1)
23:20 Х/ф "Просто

Джексон" (2)
01:10 Х/ф "Дикі

штучки" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    ннннееееддддіііілллляяяя,,,,    9999
КП “БГВУЖКГ”

запрошує на постійну роботу:
�начальника дільниці електрогосподарства (1)
�покрівельників (2)
� електромонтерів 4,5 роз.  (2)
� робітника з благоустрою (чол.) (1)
� електрогазозварників 4,5 роз. (2)
� слюсарів з ремонту теплових мереж (2)
� слюсаря з ремонту устаткування котельні (1)
� прибиральника гуртожитка (1)
� слюсаря з ремонту автомобілів та  тракторів (1)

Тел.: 41�170, 46 � 924

К О М У Н А Л Ь Н Е  П І Д П Р И Є М С Т В О  К О М У Н А Л Ь Н Е  П І Д П Р И Є М С Т В О  

« Б О Я Р К А  �   В О Д О К А Н А Л »« Б О Я Р К А  �   В О Д О К А Н А Л »
З А П Р О Ш У Є  Н А  З А П Р О Ш У Є  Н А  

П О С Т І Й Н У  Р О Б О Т УП О С Т І Й Н У  Р О Б О Т У ::

М А Й С Т РМ А Й С Т Р А  Д І Л Ь Н И Ц І   А  Д І Л Ь Н И Ц І   

В О Д О З А Б І Р Н И Х  С П О Р УВ О Д О З А Б І Р Н И Х  С П О Р У Д ,Д ,

ВОДІЯ  АВТВОДІЯ  АВТОТРОТРАНСПОРТНИХ АНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ 1, 2 кл.ЗАСОБІВ 1, 2 кл.

ТТе л . :   4 6 � 9 6 6 ,  4 1 � 7 5 3 .е л . :   4 6 � 9 6 6 ,  4 1 � 7 5 3 .
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Національний банк Укра�

їни провів щоквартальне

опитування керівників під�

приємств щодо ділової ак�

тивності, інфляційних та

курсових очікувань, змін

економічної ситуації в кра�

їні. В опитуванні взяло

участь 1 261 підприємство

з усіх областей країни, із

них � 176 підприємств

м. Києва та області. 

На думку респондентів,
інфляційні очікування у Киє
ві та області, як і загалом по
Україні, сягнули найнижчого
з 2006 року значення. Ос
новним стримуючим факто
ром зростання виробництва
визнано високу конкурен
цію.

Перспективи зростання
обсягів реалізації продук
ції/послуг покращились.
Більший приріст обсягів ре
алізації передбачається на
зовнішньому ринку (порів
няно з внутрішнім). 

У I кварталі 2013 року
78,3% учасників оцінили
власний фінансовий стан як
добрий. Прогноз на наступ
ні 12 місяців є позитивним.

Керівники підприємств,
які бажають узяти участь в
опитуванні, можуть зверну
тися до Головного управлін
ня Національного банку Ук
раїни по м. Києву і Київській
області (Контрактова пло
ща, 2б, м. Київ, 04070,
тел.: (044) 230 16 58). 

ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта 

проекту рішення сесії 

Боярської міської ради "Про затвердження нормативної 

грошової оцінки м. Боярка"

ПРОЕКТ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

чергова ___ сесія

РІШЕННЯ № ________

від ____________ 2013 року                                                           м. Боярка

Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Боярка

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошо�

вої оцінки земель міста Боярка, розроблену ДП УДНДІПМ

"Діпромісто" імені Ю. М. Білоконя, керуючись Земельним ко�

дексом України, Податковим кодексом України, Законом Ук�

раїни "Про землеустрій", ст. 26 закону України "Про місцеве

самоврядування в Україні" ст. ст. 15, 18 Закону України "Про

оцінку земель", ст. 9 Закону України "Про державну експер�

тизу землевпорядної документації", постановою Кабінету Мі�

ністрів № 213 від 23.03.1995 р. "Про методику нормативної

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

та населених пунктів", з метою забезпечення економічного

регулювання земельних відносин в місті Боярка, � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити нормативну грошову оцінку земель міста Боярка
КиєвоСвятошинського району Київської області.

2. Затвердити базову вартість земель міста Боярка у розмірі
146,36 грн. за 1 м 2.

3. Затвердити економікопланувальне зонування території міста
Боярка. 

4. Затвердити коефіцієнти, які впливають на оціночну вартість
земельних ділянок (Кф  функціонального використання земельних
ділянок, Км2  зональні коефіцієнти, Км3  локальні коефіцієнти);

5. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та
довести до відома землевласників, землекористувачів та оренда
рів м. Боярка.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні
депутатські комісії Боярської міської ради з питань містобудування
архітектури, використання земельних ресурсів, адміністративно
територіального устрою та на комісію з питань фінансів, бюджету,
соціальноекономічного розвитку, зовнішньоекономічних зв'язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                      Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення 

Боярської міської ради

"Про затвердження нормативної 

грошової оцінки земель м. Боярка"

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про оцінку земель" норма
тивна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах на
селених пунктів незалежно від їх цільового призначення, проводить
ся не рідше ніж один раз на 57 років. У місті Боярка така оцінка про
ведена в 2006 році ДП УДНДІПМ "Діпромісто" імені Ю. М. Білоконя"
та затверджена рішенням сесії міської ради від 18.01.2007 року
№ 11/492 "Про введення нової грошової оцінки земель м. Боярка".

З часу виконання попередньої нормативної грошової оцінки від
булися значні зміни. У розвиток інфраструктури здійснено капіта
ловкладення, удосконалено системи інженерного забезпечення
водопроводів, електромережі, інженерні підготовки території і бла
гоустрою. Значно збільшилася кількість земель комерційного ви
користання, суттєво змінилися показники ринку нерухомості.

Єдиним шляхом приведення земельних відносин у відповідність
до чинного законодавства є прийняття Боярською міською радою
рішення "Про затвердження нормативної грошової оцінки земель
м. Боярка".

Прийняття запропонованого рішення дасть змогу забезпечити:
 використання нормативної грошової оцінки земель для визна

чення розміру земельного податку, державного мита при здійсненні
цивільноправових угод при відчуженні земельних ділянок, орендної
плати за земельні ділянки державної та комунальної власності; 

 врегулювання правовідносин між Боярською міською радою та
суб'єктами господарювання;

 стимулювання ефективного та раціонального використання
землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості
земельних ділянок;

 задоволення інтересів держави та територіальної громади,
можливість направлення додаткових коштів до міського бюджету
на здійснення програм соціальноекономічного розвитку, збіль
шення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування
міського господарства.

Відстеження результативності регулятивного акта буде здійсню
ватися згідно закону України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності"

1. Інформація про мету,
склад та зміст містобудівної
документації.

Детальний план території під
будівництво житловоготельно
го комплексу із спортивнороз
важальним центром розробле
ний Державним підприємством
"Науководослідний і проектний
інститут містобудування".

Проектом детального плану
вання території розглядається
територія, розміщена в північній
частині міста Боярка, орієнтов
ною площею 2,7 га, до якої вхо
дять такі функціональні зони:

 територія житловоготельної
забудови;

 територія спортивноактив
ного відпочинку для дорослих;

 територія розважального
майданчика для дітей;

 територія відпочинку дорос
лого населення;

 інші території (проїзди, зеле
ні насадження загального ко
ристування).

Проект розроблений у відпо
відності до Законів України "Про
регулювання містобудівної ді
яльності", "Про основи містобу
дування",  ДБН 36092 "Плану
вання і забудова міських і сіль
ських поселень", ДБН Б.1.1.14
2012 "Склад та зміст детального
плану території".

2. Основні техніко�економіч�
ні показники:

 житлова забудова, у тому чис
лі квартали багатоквартирної за
будови  0,257 га, територія май
данчиків  0,097 га, пішохідні до
ріжки  0,16 га;

 ділянки установ і підприємств
обслуговування (спортивний
комплекс)  0,55 га;

 зелені насадження загально
го користування  0,839 га;

 житлове будівництво, всього 
18,952 тис. кв.м ;

 територія охоплена ДПТ 0,7 га
з прилеглою територією 2,0 га. 

3. Відомості про замовника
детального плану території
під будівництво житлово�го�
тельного комплексу із спор�
тивно�розважальним цен�
тром по вул. Б. Хмельницько�
го, 72�б в м. Боярка

Детальний план території під
будівництво житловоготельно
го комплексу із спортивнороз
важальним центром по вул. Б.

Хмельницького, 72б в м. Боярка
розроблено на замовлення ви
конавчого комітету Боярської
міської ради, підставою для роз
роблення ДПТ є рішення Бояр
ської міської ради від 25.04.2013
року № 32/1516.

4. Інформація про місце і
строки ознайомлення з про�
ектом детального плану тери�
торії під будівництво житлово�
готельного комплексу із спор�
тивно�розважальним цен�
тром по вул. Б. Хмельницько�
го, 72�б  в м. Боярка.

Експозиція проекту детального
плану території по вул. Б. Хмель
ницького, 72б в м. Боярка розмі
щена в приміщенні виконавчого
комітету Боярської міської ради
за адресою: м. Боярка, вул. Біло
городська, 13, каб. № 13.

Матеріали проекту детального
плану території по вул. Б. Хмель
ницького, 72б в м. Боярка також
розміщені на сайті: boyarkain
form@ukr.net

Строк громадського обгово
рення проекту детального плану
 один місяць.

5. Відомості про строк по�
дання і строк завершення
розгляду пропозицій.

Процедура розгляду та враху
вання пропозицій громадськості
до проекту детального плану те
риторії по вул. Б. Хмельницького,
72б в м. Боярка триватиме до
30.06.2013 р. за адресою: 08154,
м. Боярка, вул. Білогородська,
13, кабінет  № 13, понеділок, вів
торок з 9.0013.00, контактний
тел. (04598) 41815. Відповідаль
ний за організацію розгляду про
позицій до ДПТ  головний спеці
аліст з питань архітектури вико
навчого комітету Боярської місь
кої ради Романюк А.О.

Подання та прийом пропози
цій здійснюється протягом од
ного місяця з дня оприлюднення
повідомлення.

6. Інформація стосовно за�
планованих інформаційних
заходів (презентація, при�
людне експонування, телеві�
зійні програми, публічні кон�
ференції тощо).

Презентація проекту деталь
ного плану території під будів
ництво житловоготельного ком
плексу із спортивнорозважаль
ним центром по вул. Б. Хмель
ницького, 72б в  м. Боярка відбу
деться  20.06.2013 р. об 11:00 у
приміщенні Боярської міської ра
ди за адресою: м. Боярка, вул. Бі
логородська,13 .

Виконавчий комітет 
Боярської міської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості

у проекті детального плану території під будівництво житлово�готельного
комплексу із спортивно�розважальним центром 

по вул. Б. Хмельницького, 72�б у  м. Боярка

Нещодавно у мене ви�

никла проблема � закін�

чилися тести для вимі�

рювання рівня цукру в

крові. Я передзвонила в

аптеки Боярки та до кіль�

кох аптек Києва і скрізь

почула негативну відпо�

відь. Відчула, що від хви�

лювання почав підвищу�

ватися тиск. Діабетики

знають про можливі нас�

лідки, якщо не контро�

лювати цукор. 

Зателефонувала до бо
ярської аптеки на Хреща
тику. Підняв слухавку хло
пець і відповів, що до мого
корейського глюкометра
тестів немає, але відразу
відгукнувся допомогти: "Я
подзвоню по фірмах, мож
ливо, у них є і я зможу діс
тати". 

Я зателефонувала до
краєзнавчого музею, ко
лектив якого  мої друзі й
завжди мені допомагають.
За це їм окрема велика по
дяка. І цього разу Лідія Гри
горівна Золотаренко виру
чила і принесла тести до
мене додому. У свої 85 ро
ків, ледь ходячи по хаті, я з

радості мало не танцювала 
не могла повірити, що вже
тримаю тести в руках. 

Потім ми познайомилися
із завідуючим аптекою на
Хрещатику. Мені хотілося
весь час йому дякувати. Це
 Лось Сергій Дмитрович.
До цього випадку ми вже
спілкувалися, хоча й не бу
ли знайомі. Щоразу йому
було не байдуже, що і кому
продати. Якось разів двад
цять на день мені довелося
дзвонити  щось та й забу
ду спитати, а він щоразу
відповідав дуже ввічливо.
Завжди розпитує, знахо
дить потрібні ліки, дає по
ради. 

Як людині багато і водно
час мало потрібно: увага,
кілька добрих слів  і на ду
ші стає тепліше. Так хо
четься, щоб байдужість не
торкнулася серця Сергія
Дмитровича і він не розгу
бив на життєвих дорогах
співчуття до людей. 

З вдячністю, 

Голубояр Людмила 

Василівна

Дякую Дякую 
за добротуза доброту

у  р е д а к ц і юЛист
На Київщині донараховано 

4,4 млн. грн. по перевіркам

податку на доходи фізичних осіб

З початку 2013 року за рахунок кон
трольноперевірочної роботи  праців
никами ГУ Міндоходів у Київській об
ласті встановлено 97 випадків пору
шень порядку нарахування та перера
хування до бюджету сум податку на
доходи фізичних осіб, належних при
виплаті заробітної плати та інших до
ходів громадянам. 

Найбільшу суму податку  1,1 млн. грн.
донараховано одному з Обухівських під
приємств, яке протягом трьох років, при
відсутності будьяких підстав, виплати
ло двом фізичним особам готівкові кош
ти із каси підприємства у загальній сумі
більше ніж 5 млн. гривень.

Крім того виявлено 707 офіційно не
оформлених найманих працівників, по
яким  донараховано 142 тис. грн. по
датку на доходи фізичних осіб. 

До найтиповіших порушень трудо
вого та податкового законодавства
можна віднести неукладання деякими
підприємцямиспрощенцями трудо
вих угод з найманими працівниками і,
відповідно, несплату за них податків.
На Київщині виявлено 52 таких суб'єк
та господарювання. 

Сектор взаємодії із засобами

масової інформації 

та громадськістю ДПІ 

у Києво�Святошинському районі

Податкова інформує
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Ніч. Вибух і хлопці завмерли. Та
лежати вічно не будеш  ти ще жи
вий. Сергій Уваренко з Віктором
Івановим, відновлюючи зв'язок
командира роти зі штабом ба
тальйону, потрапили під шкваль
ний кулеметний обстріл німців.
Віктора вбили, а лінію знову було
пошкоджено. Поранений Сергій
полагодив зв'язок, але доповзти
до своїх не стало сил… 

Вічність забрала не одного
бійця з відділення, командиром
якого був молодший сержант
Уваренко. Двоє друзівукраїнців
ходили на завдання тільки ра
зом. Одного поранило, другий
загинув, рятуючи товариша, а
той помер у госпіталі. Хлопчина
росіянин, худенький, маленький,
наче підліток, відновив зв'язок і
не повернувся. Євреєчка Полін
ка, з такими темними очима, що
аж в душу заглядали, згоріла в
машині заживо  німці виявили
замасковану машинурадіостан
цію в улоговині. Та й як же її не
побачити, коли до неї вели дроти
від двадцяти вогневих точок. 

Особливо видавали шести.
Спочатку так вчили: до палі
прив'язували дріт, а потім її за
кріплювали, як вже придумаєш,
бо місцевість камениста. Пізні
ше тактику змінили  дріт тягнули
тільки по землі. Плазуєш по
твердині і здається, що кожен
камінець рахує твої ребра. Се
ред зв'язківців товстих не було.
День і ніч кулі свистять, снаряди
рвуться, а найперше, для успіху
в бою  забезпечити зв'язок. Му
сиш лізти. Не раз той кабель пе
реб'є, поки дотягнеш на команд
ний пункт. І знову волочиш важку
котушку, телефон в дерев'яній
коробці, та знай, крути ручку,
щоб перевірити зв'язок. А ще
маскувати треба: камінцями, па
ліччям, голими руками гребеш
рівчачок для дроту. Це просто
жах. Тут стріляють, а ти лізь і
маскуй. Одяг рвався, подряпа
єшся весь. В землянці не можна
було затопити, щоб дим не
йшов. Ашот, молодець, дістав
десь відро солярки, вмочував у
неї цеглину і в "буржуйку"  мен
ше коптило. Після мізерної вече
рі: двох сухариків, шматочка

оселедця та склянки гарячої во
ди, ще й виснажливої ночі, зв'яз
ківець добереться до землянки,
впаде "замертво", і, навіть, якщо
мокрий, так і засне  одяг висох
не на тілі…

У такій сирій землянці лежала
хвора україночка Катя Люлька 
напарниця Полінки. Хоча хлопці
й обкладали стіни очеретом, та
сирість зробила свою чорну
справу. Дівчина померла від за
палення легенів у медсанбаті 
бійці вже ніколи не почують ме
лодійного співу Катрусі... 

Німець рвався на Кавказ  до
нафти. Цілий рік плазував Сергій
у тому пеклі. І ось оце не
щасливе останнє завдання. Вже
почало сіріти, коли Ашот, не діж
давшись друзів, поповз на пошу
ки. Уваренко лежав непритом
ний. Ашот відтягнув хлопця за
каменюку, перев'язав голову і
поліз у темноту разом з
товаришем. В медсанба
ті жахнулися, такий Сер
гій був обідраний, бруд
ний і вошивий. Після
складної операції поволі
одужував. Командир
взводу вручив медаль і
погони сержанта. Пізні
ше за станом здоров'я
його направили у другий
ешелон, а там призначи
ли старшиною роти, в
складі якої був взвод дів
чат. Уваренко потрапив
наче в штормове море.
Неслухняні, бісики в очах
скачуть, команди не ви
конують, розбігаються
сміючись. Утихомирити
цю стихію хлопець не зміг.
Подав рапорт командиру і в 1943
році його направили під Полтаву,
де він обслуговував аеродром
союзників. Американські льотчи
ки завантажували у свої "літаючі
фортеці" наші бомби і летіли на
захід. Скидали бомби на фашис
тів, летіли по наступні в Англію,
заправлялись і знову їх бомбили,
курсуючи ніби "човником", по
вертались на заправку до нас під
Полтаву. 

В 1944 році Уваренка напра
вили в Німеччину, де у другому
ешелоні він пройшов усю її пів

нічну частину. Особливо за
пам'яталося місто Торн. Нацис
ти вперто не бажали здаватися.
Всі бачили  скоро кінець війні,
а тут такий шалений спротив.
То за три дні місто зрівняли з
землею. Вже 8 травня зв'язківці
знали  прийшла Перемога.
Відчуття щастя полонило всіх
бійців і слово "дожив" шепотів
кожен…

В 1953 році Сергій Іванович
був начальником зміни вузла

зв'язку при штабі Київського
військового округу. В день
смерті Сталіна зв'язок був та
ким напруженим, що він опи
нився в госпіталі і після склад
ної операції його демобілізува
ли. Потім 25 років працював на
чальником зв'язку КВІРТУ. З ке
рівництвом завжди знаходив
спільну мову. Товариський, з
почуттям гумору, ще й рибали
ти полюбляв… А який генерал
не бажає відчути в руках тріпо
тіння щучки. Ще й спогади про
війну об'єднували. Коли йшов

на пенсію, то всі жалкували, бо
він був відмінним фахівцем. 

Часто Сергій Іванович розпові
дав сину і двом онучкам, коли ті
приїздили в гості, про молоді ро
ки. А розповідати він уміє  заслу
хаєшся. І сльози накочували, як
слухали про війну, і сміялися, ко
ли дідусь повідав про своє зна
йомство з бабусею. Аж не віри
лось, що були вони молодими…
Але ось фотографії, де їм ледь за
двадцять і попереду все життя.

В 1946 році Сергія Уваренка
призначили старшим механіком
вузла зв'язку при штабі Закав
казького військового округу в
Тбілісі. Якось з Іваном у неділю
пішли в кіно. Аж тут дівчатаросі
яночки переходять дорогу. Сер
гій до них: "Порушуєте правила,
красуні, не боїтеся міліції?". А
вони засміялися  і в клуб. От
хлопці їх і запримітили. Коли
вийшли, Ваня одну під руку та й
пішов. Сергій за іншою до зупин
ки: "Дозвольте провести", а вона
в трамвай на ходу вскочила 

тільки її й бачили. Ваня з'явився
вночі щасливий: "Ой, яка ж дів
чина гарна! З Танею навіть розці
лувалися на прощання. А твою
Ніною звати". Вони таки згодом
одружилися, доля подарувала
двох синів, Іван дослужився до
полковника. А Сергій думав про
Ніну. В наступну неділю в БК
йшло кіно "Перша рукавичка".
Білетів було не дістати. Уваренко
зайшов на вузол зв'язку і дзво
нить директору клубу: "Генерал
Макаров турбує. Я хочу подиви
тися фільм всією сім'єю, можна
чотири квитки? Прийде мій
ад'ютант, старшина Уваренко". А
потім Сергій чатував, щоб дівчи
на не втекла. Та вона й сама не
хотіла  хіба кращого знайдеш?
Високий, стрункий, з хвилястою
чуприною, сипле оповідками 
тільки слухай. Тож до ночі гуляли
набережною. Травень місяць
об'єднав молодят. Вже 65 років
цвіте для них бузок і в кучерявих
запашних вітах черемшини спі
вають солов'ї.

Молодість переживала усі не
гаразди оптимістично, бо попе
реду було майбутнє. Хоча Уваро
ви проживали в Боярці з 1934
року, та молода сім’я немала
свого кутка. По приїзді Ніна
Юхимівна працювала в Бояр
ській сільраді бухгалтером, де їй
виділили ділянку. Сергій Івано
вич своїми руками зводив буди
ночок і, звісно, першим помічни
ком була Ніна. То було колись. А
зараз хто більше при силі, той
встає  подати другому ліки і
склянку води. Вони чекають на
сина, який проживає під Мос
квою, на його турботу. Чи доче
каються? Чи дочекаються прав
нуків, які підростають, щоб Сер
гій Іванович поділився живими
спогадами про Полінку та Ашо
та, щоб заронити в їхні душі зер
нятко пам'яті про героїчне мину
ле  своє і своїх побратимів. А
поки що, Ніна Юхимівна гукає з
кухні: "Сергію, суп гріти?". І він,
знаючи, як їй важко ходити, пос
пішає на допомогу: "Мамочка,
зараз будемо обідати"…

Ганна Відеречко

Уваренко Сергій Іванович народився 8 квітня 1921 року

в селі Морозівка Житомирської обл. 11 червня 1941 р. був

призваний до лав Радянської Армії. В Лубнах закінчив школу

молодших командирів і був направлений на курси до 10�го

Тбіліського полку зв'язку, після закінчення яких, у званні мо�

лодшого сержанта проходив службу у 121�му полку зв'язку

командиром відділення. День Перемоги зустрів у Німеччині.

Нагороджений медалями: "За оборону Кавказу", "За бойові

заслуги", "За перемогу над Німеччиною" та багатьма юві�

лейними.

Ледве переступаєш поріг
виставкової зали  і опиняєш

ся в казці. І справа на
віть не в дитячій від
вертості й щирості
представлених робіт, а
в тому могутньому по
тоці світлої любові, яку
випромінює кожна ро
бота. 

Лариса Хоменко на
родилася 1 січня 1954
року в місті Сокол Са
халінської області, в
сім'ї військового. Ди
тинство проходило у
роз'їздах: Молдова,
Архангельська об
ласть, а також Терно
піль. Через постійну
зміну місця служби
батька, дівчинка навча
лася у різних школах. 

Вищу освіту здобула
в Тернопільському фі
нансовоекономічному
інституті. А 1975 року
приїхала за направ

ленням в Боярку на завод "Іск
ра", де працювала економіс

том майже 20 років. З 1995 ро
ку  головний бухгалтер ко
мерційних структур. 

Лариса Георгіївна має вели
ку та дружну родину: разом із
чоловіком Миколою Микола
йовичем вони виховали двох
синів та доньку, мають трьох
онуків. Із батьківського гнізда
вже вилетіли сини і створили
свої родини. Старший син 
отець Віталій  духовний нас
тавник багатьох віруючих спів
вітчизників у далекій Італії.
Менший син Олексій працює в
Києві.

Зараз Лариса Георгіївна
працює за фахом головним
бухгалтером у сфері зовніш
ньоекономічної діяльності, а у
вільну хвилину отримує велике
задоволення від малювання.
"Завжди мала бажання малю
вати. Та лише зараз, у свої 54,
я наважилася втілити його у
щось предметне",  перекона
на Лариса Георгіївна. 

Того дня з дебютом Ларису
Хоменко вітали заступник
міського голови Валерій Дубо
вецький, голова громадської

організації
"Боярське
Мистецьке
Братство"
В і т а л і й
П р и й м а 
ченко, ху
дожник Во
л о д и м и р
Відеречко,
представники духовної еліти
Боярки, рідні, друзі та колеги
Лариси Хоменко.

Вихованець Центру твор
чості молоді "Оберіг" Зіновій
Ціко подарував присутнім дві
надзвичайно щирі пісні: "А я
бажаю Вам добра" та "Батьки
мої".

Із сонячних полотен, що
вражають своїм різнобарв'ям,
колоритністю й дитячою без
посередністю, дивляться улюб
лені персонажі художниці 
представники муркотливого
котячого роду! І гілки квітучої
сакури. "Коти  то біографія
моєї улюблениці,  вважає ху
дожниця.  А сакура  така яск
рава, тендітна й загадкова, що
здається, саме з її пелюсток й

треба брати щирі фарби та яс
ні кольори".

Ще одна улюблена тема,
присутня в роботах Лариси Ге
оргіївни,  тема дитинства. Во
на навіть не в дитячих образах,
а в самому настрої цих робіт,
від самого споглядання яких
очищуєшся від прагматизму й
будьякої нещирості, немов
повертаєшся в чарівний світ
дитинства. 

На згадку про свою дебютну
виставку художниця отримала
вже раритетну книгу "Літера
турне сузір'я", а також щирі
теплі слова, які промовляли не
вуста, а самі серця усіх при
сутніх на виставці.

Радислав Кокодзей, 

фото автора 

ТАЛАНТ, ЩО ПОВЕРТАЄ В ДИТИНСТВО
25 травня в Боярському краєзнавчому музеї відбулося

відкриття дебютної виставки художниці�аматорки Лари�

си Хоменко.
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		Що? Де? Коли?
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1144��1166 ччееррввнняя
Боярський ліс між Забір'ям та Бояркою,

Поляна зльотів

ХVII фестиваль авторської пісні "Лісова фієста".

88 ччееррввнняя
 До відома боярчан!

Звітні зустрічі з виборцями депутата Боярської

міської ради Олександра Борецького відбудуться

8 червня 2013 за адресами: 

� вул. Білогородська, 27 о 12:00; 

� вул. Білогородська, 25 о 13:00, 

� вул. Білогородська, 23 о 14:00. 

11 ччееррввнняя,, 1144::0000
Центр творчості молоді "Оберіг"

Творчий вечір керівника вокального гурту "ТріоРіо+"
Майї  Іваненко з нагоди ювілею.

Цьогорічний 66ий весняний турзліт прохо
див 1719 травня і традиційно був присвячений
Дню захисту дітей.

На перший погляд все як завжди: "новобудо
ви" наметового містечка, весела метушня об
лаштування таборів, тиха течія р. Ірпінь з бай
дарками на ній, гітара біля загального багаття
до глибокої ночі. А ще  натягнуті, немов стру
ни, канати туристичних "смуг", брязкіт метале
вих елементів туристичного спорядження. І
незмінний "домбайський футбол" в останній
день змагань, під час якого наметове містечко
просто вимирає, адже всі  на галявині! Відтак
лише "старожили" Високого берега помічають
ті зміни у форматі проведення туристичного
зльоту, які відбулися цієї весни. Адже цей тур
зліт став своєрідним фінальним акордом робо
ти 

У цьогорічному весняному
зльоті взяли участь 118 туристів
різних вікових груп. До речі,
1012 травня відбувся дитячий
туристичний зліт вікової катего
рії до 14 років, у якому взяли
участь 6 команд із Боярки, Виш
невого та Малютянки.

Дитяча програ
ма мало чим від
різнялася від до
рослої. Зокрема,
до спортивної
програми змагань
увійшли туристич
на (гірськопішо
хідна) смуга, спор
тивне орієнтуван
ня, водний та спе
леотуризм. Що ж
до конкурсної
програми, то вона
включала в себе
в'язання вузлів та
конкурси "Багат
тя", "Намет", "Най
кращий табір". За
вершив програму конкурс художньої самоді
яльності.

Відтак ІІІ місце в загальному заліку дісталося
малютянським "РАВЛИКАМ1", ІІ місце вибо

рола Боярська команда "ІСКРА2", а най
більш вмілими виявилися боярчани з коман
ди "ІСКРА1", які здобули І місце в загальному
заліку.

Під час дитячого турзльоту були й інші пере
моги, які ще довго згадуватимуть на Високому
березі. Наприклад, просто таки фантастично
чудовим воротарем у футболі виявилася Настя
Зінько! 

А найбільшу повагу всіх учасників зльоту за
воював Сергій Гончаренко за свою кулінарну
майстерність! Його перший чай у п'ятницю по
обіді товариші по табору просто вилили, при
цьому дуже боялися тими "виливками" прива
бити проти ночі з лісу щось дужедуже страш
не. Та хлопчина проявив неабияку наполегли
вість, і вже в суботу приготував на вечерю дуже
смачний суп, яким із задоволенням пригощав
всіх. Той, кому хоча б раз довелося готувати
їжу на багатті, знає, як це непросто. 

Для членів "ІСКРИ" та представників турис
тичних клубів з інших населених пунктів зма
гання сприяють профілактиці негативних явищ
у молодіжному середовищі, пропагують здо
ровий спосіб життя та організацію дозвілля. 

Участь до
рослих команд
викликає біль
ше захоплення.
Адже тут і журі
прискіпливіше,
і вимоги до ви
конання більш
жорсткі.

У віковій групі
від 14 років зма
галися 6 команд
з Боярки та Но

восілок. Також вперше за багато років
були проведені змагання з велотуриз
му, які лише додали адреналіну учасни
кам зльоту. А на додачу були змінені й
завдання конкурсу художньої самоді
яльності. Традиційно цей конкурс зво
дився до виконання туристичних (і не
тільки) пісень. Цього ж року командиу
часниці змушені були скласти по 3 хоку
на туристичну тематику! Найкраще з
цим завданням впоралися команда
"СНЕГОЛЕПЫ" з Новосілок, яка й посі
ла І місце. 

У загальнокомандному заліку І міс
це виборола боярська "ІСКРА", ІІ  бо
ярські "Партизани", а ІІІ  новосілків

ські "СНЕГОЛЕПЫ", які ще й І місце в “домбай
ському футболі” вибороли.

Радислав Кокодзей

ОНОВЛЕНИЙ ФОРМАТ ТУРИСТИЧНОГО ЗЛЬОТУ

Однією із найцікавіших граней активно�

го спортивного життя нашого району дав�

но вже стали туристичні зльоти, які що�

річно проводяться боярським туристич�

ним клубом "ІСКРА" на Високому березі

ріки Ірпінь поблизу Жорнівки.

Кампанія з декла�
рування доходів пі�
дійшла до завер�
шення, але для дея�
ких категорій грома�
дян термін подання
декларацій цього ро�
ку відклали до кінця
грудня. Мова йде
про тих, хто претен�
дує на податкову
знижку � компенса�
цію частини сум,
сплачених минулого
року за навчання, лі�
кування, страхуван�
ня та кредит на по�
купку квартири. За
допомогою цього
механізму кожен
платник податків мо�
же повернути собі
кілька тисяч гривень.
Але найбільшою під�
могою податкова
знижка може стати
для родин, які беруть
участь у державних
програмах доступ�
ного житла та пільго�
вого іпотечного кре�
дитування.

Податкова знижка
існує в Україні вже не
перший рік, але юрис
ти говорять, що нею
мало хто користуєть
ся. Багато хто просто
не знає, що держава
передбачила для гро
мадян можливість по

вернути частину спла
чених торік податків.

Сума податкової
знижки напряму за
лежить від рівня зар
плати та витраченої
суми. Родина, якій
пощастило стати
учасницею програми
доступного житла,
може розраховувати
на знижку цілком
пристойних розмірів.

"Іпотечний кредит,
за законом, є однією зі
статей витрат, на які
має поширюватися
податкова знижка, 
зазначає партнер
юридичної фірми "СА
БІКОМ" Єлизавета
Симбірська.  Але є
нюанс. Якщо ми гово
римо про кредит, взя
тий у комерційному
банку, то знижку мож
на одержати лише на
суму відсотків, спла
чених за користування
цим кредитом. Якщо ж
йдеться про витрати
на придбання доступ
ного житла або на по
гашення пільгового
кредиту за державни
ми програмами іпо
течного кредитування,
то тут для розрахунку

знижки береться до
уваги вся сума фак
тично понесених лю
диною витрат".

Це вигідно, бо на
пільгову іпотеку пре
тендують, як прави
ло, не дуже багаті ро
дини, і кредит їм до
водиться сплачувати,
заощаджуючи фак
тично на всьому. Ось,
наприклад, розрахун
ки Анастасії Бондар з
Борисполя, яка
оформила пільговий
кредит у рамках ре
гіональної програми
Держфонду сприяння
молодіжному житло
вому будівництву: "У
місяць ми платимо
3 800 грн., тобто рів
но половину нашого з
чоловіком щомісяч
ного доходу. На пов
сякденні витрати за
лишається точно така
ж сума, і разом з ди
тиною прожити на ці
гроші досить нелег
ко. Але ми намагає
мося, адже мова йде
про дах над головою.
Я, наприклад, навчи
лася сама шити одяг
для всіх членів сім'ї", 
зазначила Анастасія.

Юристи знають, що
за податковою зниж
кою родина могла б
повернути собі
близько 6 тис. грн. на
рік. Але для цього
потрібно дотримува
тися кількох умов. 

Поперше, хтось з
подружжя (платник
кредиту) до кінця цьо
го року зобов'язаний
подати до податкової
служби декларацію
про доходи. Подруге,
потрібно зібрати всі
квитанції про оплату
кредиту за минулий
рік. Потретє, кварти
ра, за яку виплачуєть
ся кредит, має бути
основним і єдиним
місцем проживання
сім'ї. Нарешті, почет
верте, право на по
даткову знижку нада
ється протягом деся
ти років з моменту ку
півлі об'єкту іпотеки
або його переходу у
власність платника
податку. Тобто, якщо
ви погашаєте свій
кредит вже понад де
сять років, податкової
знижки вам не буде.

Василь Кошовий

ПОДАТКОВА ЗНИЖКА ДІЄКиївщиниДосвід

Велике багатогодинне

свято�шоу зібрало 19 трав�

ня біля районного центру

творчості молоді "Оберіг"

численну аудиторію шану�

вальників дитячого мис�

тецтва. "Обереги любові" �

так називався цей фести�

валь�дійство.

Вже з десятої години ранку
територія навколо "Оберегу"
щедро заповнилася людьми.
Д о р і ж к а ,
що веде до
входу в зак
лад, диво
вижним чи
ном пере
творилася
на містечко
м а й с т р і в .
Живописні
роботи, ке
рамічні ви
роби, ви
шивка, м'які
іграшки 
все це та
ще багато
іншого тут
можна було і побачити, і
придбати на згадку. А можна
було і навчитися власними
руками виготовити іграшку
або намалювати картину, ад
же в рамках фестивалю пра
цювали майстеркласи як ви
хованців "Оберегу", так і зна
них далеко за межами міста
митців: Володимира Цепляє
ва, Ніни Знови, Юрія Горбачо
ва, Олександра Малінченка,
Юрія Шпака. 

Цього дня учасники заходу
стали ще й свідками знамен
ної події  відкриття спортив
нохореографічної зали. Зав
дяки меценатській підтримці
депутата Київської обласної
ради Юрія Цікаленка підваль
не приміщення перетворило
ся на навчальну залу. І прямо
під час її відкриття вихованці
"Оберегу" виконали "Ірланд
ський танок", а під гучні оплес
ки присутніх ще й перевірили
на міцність новеньку підлогу.
До речі, Юрій Цікаленко того
дня підготував для учасників
фестивалю ще один подару
нок  величезний торт (його
з'їли гуртом вже після завер
шення фестивалю).

Про початок концертної
програми сповістили фанфа
ри та гімн "Оберегу" у вико
нанні вихованців народної
студії естраднонародного
співу "Перлина". 

Естафету підхопила народ
на студія бального танцю
"Ритми" зі своїм "Великим
вальсом". Її продовжили усі
творчі колективи "Оберегу",
які продемонстрували найяс
кравіші грані дитячих талан
тів: ансамблі "Сонечко",
"Фантазія", "Алегро".

Важко було б говорити про
такі успіхи закладу позашкіл
ля, якби не підтримка батьків

та піклувальників. Тому з
особливою вдячністю за на
дану допомогу та постійну
турботу про талановите май
бутнє Боярки та району зга
дувалися імена почесних
партнерів "Оберегу": Олеся
Маляревича, Віктора Хору
женка, Олександра Зікеєва,
Олександра Мамотька, Вале
рія Дачієва, Миколи Ковален
ка, Юрія Цікаленка. Слова
вдячності на адресу батьків
приймала голова батьківської
ради Тетяна Фаюра.

Нині ЦТМ "Оберіг"  це ком
плексний навчальний заклад,
у якому навчається близько
двох тисяч дітей. Колектив
нараховує 80 працівників, з
яких 65  педагоги. Заклад
здійснює освітню діяльність
за такими напрямами: худож
ньоестетичний, гуманітар
ний, фізкультурноспортив
ний, екологічний, науково
технічний, науководослід
ницький, соціальнореабілі
таційний, туристськокрає
знавчий. 

Дитячі колективи "Оберегу"
знають не лише в місті, райо
ні, області. Вони презентують
свою творчість по всій Україні
та за її межами: в Іспанії, Бол
гарії, Італії, Македонії, Англії,
Чехії, Словаччині, Франції.

Тетяна Зубкова

ТВОРЧІ ДІТИ – ТВОРЧОМУ МІСТУ
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ОВЕН
Овни будуть відшукувати в собі все нові недоліки,

про які раніше навіть не підозрювали. У любовній
сфері на вас чекатимуть нові відкриття. Якщо у вас є
діти, існує підвищена небезпека їх травмування. У
професійній сфері може виникнути досить багато су
перечливих ситуацій. Не намагайтеся розібратися з
ними з усіма відразу і з наскоку. 

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям найкраще приймати ситуацію такою, яка
вона є. Якщо ви проявите самостійність та ініціативу в
своїх діях, то зумієте значно просунутися вперед.
Найголовніше, не дозволяти нікому втручатися у ва
ше особисте життя. У професійній сфері ви зумієте
домогтися значної свободи, і вам будуть дозволяти
досить багато. Ви зможете піднятися по кар'єрних
сходах, але цей факт може принести вам більше кло
поту, ніж задоволення. 

БЛИЗНЮКИ

Близнюки зуміють завоювати повагу і визнання в
колективі. Намагайтеся не піддаватися ейфорії і не ді
литися своїми секретами. У професійній сфері все
складатиметься вдало для вас, але тільки в тому ви
падку, якщо ви зумієте проявити достатню активність,
а не будете тільки говорити про те, як саме слід вчи
нити. У цьому місяці ви зумієте навести порядок у
своїй бухгалтерії і вирішити багато фінансових пи
тань, оскільки отримаєте істотний прибуток.

РАК

Раки проявлять себе як вправні маніпулято
ри. Вони з легкістю будуть впливати на думки як
окремих людей, так і цілого колективу, і домага
тися від них того, чого хочуть. В особистих сто
сунках все розвиватиметься гармонійно. Великі
перспективи відкриваються і у вашій професій
ній сфері. Можливо, ви не відразу зумієте їх
розгледіти, проте вони неодмінно проявляться в
найкоротші терміни. 

ЛЕВ

Представники цього знаку будуть повні бадьорості
й бойового запалу. Дуже важливо, щоб поруч з вами
виявилася людина, яка не дозволить вам зробити фа
тальну помилку. Це може вберегти вас від дуже бага
тьох проблем. У плані кар'єри Леви можуть різко зміни
ти свої цілі  перейти на інше місце роботи, замість то
го, щоб стати керівником підрозділу на колишньому
місці, або вирішать зайнятися власним бізнесом. 

ДІВА

Діви будуть налаштовані досить миролюбно. Зви
чайно, якщо на вас будуть дуже сильно тиснути, вису
ваючи якісь вимоги, вам доведеться дати відсіч. Але
попередньо ви самі повинні прояснити причину своєї
незгоди з оточуючими. Ви з легкістю будете зав'язу
вати знайомства, навіть не замислюючись про їх пер
спективність. Несподівано для себе ви можете зрозу
міти, що всі ваші зусилля, які були витрачені на досяг
нення якихось цілей, цього просто не варті. 

ТЕРЕЗИ

Ви виявите рідкісну рішучість і будете готові діяти
без всяких сумнівів. Ваша любовна сфера буде спов
нена протиріч. Найкраще зараз вам зайнятися яко
юсь справою. Подумайте, може у вашій квартирі вже
пора робити ремонт? У кар'єрних питаннях Терези
виявлять несподівану для себе гнучкість, що принесе
їм чималу користь. 

СКОРПІОН

У цей період Скорпіонам необхідно буде діяти так,
як вони вважають за потрібне. В особистій сфері ви
ризикуєте наштовхнутися на нерозуміння і на непра
вильне тлумачення ваших вчинків. Гороскоп радить
вам уважно прислухатися до того, про що розмовляє
ваш партнер за вашою спиною з вашими приятеля
ми. У професійній сфері багато що залежатиме від
того, наскільки швидко ви зумієте діяти. 

СТРІЛЕЦЬ
Стрільцям не слід радіти, якщо їм раптом щось

вдалося надто легко  в цьому випадку майже напев
но в чомусь криється підступ, якого ви просто не по
мітили. Покладайтеся на свій попередній досвід. За
раз вам не слід піддаватися спокусі і погоджуватися
на пропозицію взяти участь у якомусь сумнівному за
ході. 

КОЗЕРІГ

Козерогам доведеться дуже постаратися, щоб не
упустити свій щасливий момент. Виявляйте гнучкість,
хоча зазвичай вам це і не властиво. Можливо, саме
зараз ваш партнер запропонує вам поїхати з ним у
відпустку, але при цьому вам слід мати на увазі, що
все вже вирішили за вас. У професійній сфері ви мо
жете використовувати досить ризиковані методи ро
боти, якщо звичайно вони не суперечать чинному за
конодавству або посадовим інструкціям. 

ВОДОЛІЙ

Цей період буде насичений подіями, які так чи
інакше будуть результатом ваших попередніх дій.
Саме тому, не слід робити необдуманих вчинків. Ви
можете нарешті досягти своєї мети, до якої довго
прагнули. У професійній сфері навряд чи хтось буде
вас серйозно підтримувати. 

РИБИ
У професійній сфері ви виступите як вправний

маніпулятор, і вам вдасться досягти того, чого ви
хочете, використовуючи інших людей у своїх цілях.
Ваше керівництво буде в цьому місяці до вас
особливо прихильне. Погане самопочуття, яке буде
переслідувати Риб у цей період, швидше за все,
пов'язано із захворюваннями ендокринної системи. 

ГОРОСКОП
31 травня � 13 червня

Р А К У Ш Н Я К
К Р И М С Ь К И Й
БЕЗКОШТОВНА

ДОСТАВКА,
СУПЕРЦІНА!

тел. 067-558-15-50
095-277-22-27

ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ:
металочерепиця,

профнастил,
рубероїдна черепиця

Тел.: (067) 691�89�46, 
(066) 027�14�51.

ФАБРИКА  ТОВАРІВ ДЛЯ ДОМУ «ЕРГОПАК»

ОГОЛОШУЄ ОГОЛОШУЄ 
ПРО ВАКАНСІЇ:ПРО ВАКАНСІЇ:

ВАНТАЖНИК
(І зміна: 8:00 – 17:00, ІІ зміна: 16:00 – 01:00);

3 0 0 0 � 3 5 0 0   г р н ;3 0 0 0 � 3 5 0 0   г р н ;

ВОДІЙ
АВТОНАВАНТАЖУВАЧА

(8.00�17.00, двічі на тиждень до 20.00)

НАЯВНІСТЬ СВІДОЦТВА  ВОДІЯ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА

3 1 0 0 � 3 6 0 0  г р н ;3 1 0 0 � 3 6 0 0  г р н ;
В и м о г и :   п р о ж и в а н н я   в  Б о я р ц і ,  Та р а с і в ц і  

Адреса: вул. 40 років Жовтня, 36  
(колишній завод “Іскра”)
Тел. (04598) 46�882,

e�mail: hr@ergopack.ua

"ТОВ " ЖКП "Дніпрожитлосервіс" 
у зв'язку з реєстрацією в якості платника податку на додану вартість, погоджує

коригування тарифу на послуги з утримання житлового будинку та прибудинкової
території з урахуванням розміру ПДВ (20%), а саме:

� 2 грн. 04 коп. (в тому числі ПДВ 20%  0,34 грн.) для площі житлового фонду;
� 3 грн 15 коп. (в тому числі ПДВ 20%  0,53 грн.) для площі нежитлового фонду.  

Пропозиції або зауваження з цього приводу надсилайте у письмовій

формі на адресу ТОВ "ЖКП "Дніпрожитлосервіс",

а саме: 08150, Київська область, Києво�Святошинський район, 

м. Боярка, вул. Білогородська, 51, корп 5.

Усі, хто 26 травня цього року

побував на святі, що проходило у

дворі будинку №19�а по вул. Бі�

логородській у Боярці, стали

свідками справжнього дива. На

очах численних глядачів сірий

бетонний паркан довжиною 58 м,

що огороджує дитячий майдан�

чик, перетворився на барвистий

світ чарівної казки. 

Присвячений Міжнародному дню
захисту дітей та Року дитячої твор
чості в Україні, конкурс представив

тематичні малюнки за мотивам ук
раїнських народних казок та краєви
ди рідної України. Кожна дитина  ма
лювала свій неповторний сюжет,
але всі злилися в єдину завершену
гармонійну композицію, яка стала
справжнім дивосвітом.  

Організаторами Конкурсу дитячо
го та сімейного малюнка стали
Об'єднання співвласників багато
квартирного будинку "Боярчанка" та

жителі будинку № 19а по вул. Біло
городській. Ініціативна група, очо
лювана Оленою Скакун, працювала
над проектом від ідеї до її втілення.
Конкурс пройшов за підтримки Киє
воСвятошинського центру твор
чості молоді "Оберіг". Саме талано
виті педагоги "Оберегу" Тетяна По
ліщук, Ольга Василенко і Тамара По
ліщук  взяли на себе творче керів
ництво. 

Приємно відзначити, що на свято
завітали члени молодіжної скаут
ської організації "Пласт", які допо
могли проводити конкурси та веселі
ігри. Також гостем свята був худож
ник Олександр Висоцький.  

Конкурс проходив у двох номіна
ціях  дитячий та сімейний малюнок.
Перше місце у конкурсі дитячого
малюнка зайняла колективна робо
та, створена на ділянці паркану дов
жиною 12 м вихованцями студії
"Звичайне диво", найактивнішим з
яких був Павло Коваль, який і зайняв
перше місце. Друге місце отримала
Ліза Демченко, третє  Ліза Олефі
ренко, четверте  Таміла Сінько та
Настя Харченко. 

Переможцями сімейного конкурсу
стали  сім'я Єви, Вікторії і Олексан
дра Лукінових, сім'я Мілани і Олени
Сінько, Ярослави й Ольги Негоди та
Настя Тищенко. Друге місце зайняв
твір "Дивозвір" сім'ї Демченків та
Софії Вергулесової, третє  "Казко
вий паровозик" сім'ї Павліченків.

Нелегкою справою для організа
торів було зібрати кошти на прове
дення конкурсу. Частина коштів на
проведення заходу була зібрана жи
телями самого будинку. Допомогли

також і місцеві підприємці  власни
ки магазинів "Леді", "Непоседа",
"Кулінарія", "Шторишпалери", "Гос
подарочка", магазин канцтоварів
"Клякса", естетцентр "Лотос", цен
тр догляду за дітьми "Дитячі пос
мішки", приватний нотаріус В. Нікі
тенко. 

Але найвагоміший внесок у добру
справу було зроблено ДП "Капарол
Україна", яке допомогло організато
рам конкурсу у придбанні фарб та
надало подарунки учасникам кон
курсу. 

На завершення свята жителі бу
динку влаштували дітям солодкий
стіл. 

Отже, конкурс завершений, але
залишилися малюнки, створені діть
ми на дитячому майданчику звичай
ного боярського будинку. Будемо
сподіватися, що подібна акція пе
ретвориться на добру традицію роз
пису дітьми та дорослими бетонних
парканів.  

Вікторія Островська 

ББББААААРРРРВВВВИИИИССССТТТТЕЕЕЕ ДДДДИИИИВВВВОООО    ННННАААА    ППППААААРРРРККККААААННННІІІІ

Минулої неділі, 26 травня, з

12:00 до 16:00 з ініціативи Все�

української громадської органі�

зації "Конвіктус Україна" у Бояр�

ці на площі біля районного відді�

лу державного реєстру актів ци�

вільного стану відбулися заходи,

присвячені Дню пам'яті людей,

які померли від СНІДу.

У рамках акції було встановлено
намет для проведення консультацій
та анонімного експрестестування.
Активісти ВГО "Конвіктус Україна",
БФ "Вертикаль" за підтримки ра
йонного центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді  всього 25
осіб  розгорнули свою роботу біля
намету, а також на вулицях Боярки. 

Того дня боярчани дізналися біль
ше про ВІЛ/СНІД та інші захворю

вання, що передаються статевим
шляхом. Близько 100 жителів міста
скористалися можливістю отрима
ти консультацію, 24 особи пройшли
експрестестування. На щастя, в
усіх випадках  з негативним ре
зультатом. У рамках акції розпов
сюджувалася тематична література
(роздано близько 300 брошур) та

засобів індивідуального
захисту (близько 1200 пре
зервативів). 

Організатори залишили
ся задоволені результата
ми проведення акції. "При
ємно було бачити обличчя
молодих людей, котрі з ро
зумінням сприймали ін
формацію про загрозу, яку
несе в собі СНІД,  комен
тує представник ВГО "Кон

віктус Україна", керівник проекту в
КиєвоСвятошинському районі
Олександр Волонтирь.  Наші пра
цівники готові до надання допомоги
та консультацій з питань ВІЛ/СНІД і
мають великий досвід роботи з нар
козалежними громадянами. А саме
вони знаходяться в зоні ризику".

«КОНВІКТУС УКРАЇНА» ГОТОВИЙ ДО СПІВПРАЦІ
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