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Унікальні знахідки пошуков-
ців, членів пошукового загону 
«Корчагінець» Українського бла-
годійного фонду «Пам’ять», попов-
нили археологічну колекцію Бо-
ярського краєзнавчого музею. 
Урочиста передача артефактів 
відбулась 7 червня за участі по-
шуковців, науковців та праців-
ників Боярського краєзнавчого 
музею.

Як розповіла директор Бо-
ярського краєзнавчого музею 
Любов Кравченко, це вже друга 

передача музею археологічних 
знахідок. Перша відбулась 31 
березня 2013 року. «Боярка-ін-
форм» вже розповідала тоді про 
передачу унікального скарбу 
XIV-ХІІІ ст. до н. е.

ЗЕМЛЕРОБСЬКЕ КОРІННЯ БОЯРЧАН
Цього разу пошуковці зна-

йшли землеробський комплекс 
середньовічної доби, представ-
лений знаряддями для обро-
бітку ґрунту, а також бронзове 
дзеркало золотоординської 
доби. Знахідка стала своєрід-
ним бонусом до основного на-

прямку діяльності пошуков-
ців. Адже благодійний фонд 
«Пам’ять» і, зокрема, загін 
«Корчагінець» на чолі з коман-
диром Володимиром Остро-
луцьким займається пошуком 
та перепохованням останків во-
їнів Другої світової війни. По-
шуковці вже «підняли» із землі 
останки понад 7 тисяч наших 
солдат та офіцерів. Ініціатором 
передачі артефактів до музею 
став член загону і наш земляк 
Олег Остапенко. Його пропо-
зицію передати археологічні 
знахідки саме до боярського 
музею було схвально прийнято 
іншими пошуковцями.

Зустріч у музеї стала філо-
софською розмовою про те, що 
все виходить із землі та до неї ж 
і повертається. Земля надійно 
зберігає безліч таємниць і від-
криває їх справжнім шукачам.

«Я не можу передати свої 
почуття, коли ми знаходимо 
останки воїнів, дізнаємося, 
якщо це можливо, їх імена, та 
їх душі нарешті знаходять ві-
чний спокій. А коли нам тра-
пляються знахідки, подібні цій, 
ми переживаємо дотик до самої 
Історії», – ділиться Олег Ана-
толійович.

Про цінність археологічних 

СЕРПИ І БРОНЗОВЕ ЛЮСТЕРКО – ТАЄМНИЦІ РІДНОЇ ЗЕМЛІ
знахідок присутнім розповіли 
науковці. Керівник Північної 
археологічної експедиції Ін-
ституту археології Ігор Готун 
акцентував увагу на унікаль-
ності знайденого комплексу та 
інших знахідок, переданих на 
експертизу до Інституту близь-
ко місяця тому.

На думку археологів, знаряд-
дя для обробітку землі належали 
родині, в якій був лише один чо-
ловік – про це свідчить наявність 
коси та наральника, а також 
семи серпів і п’яти мотик – тра-
диційних жіночих знарядь праці. 

Також під час проведення 
експертизи було обстежено на-
конечники стріл, знайдених та 
переданих до музею раніше.

У ДЗЕРКАЛО ВДИВЛЯЮТЬСЯ ВІКИ
І нарешті – бронзове люс-

терко – справді унікальна зна-
хідка пошуковців «Корчагін-
ця». Аналог дзеркала з Китаю, 
який належить до династії Тан, 
щоправда у кращому стані 
збереження, нині зберігаєть-
ся у Метрополітен-музеї, що у 
Нью-Йорку. Дзеркало, знайде-
не в околицях Боярки, нале-
жить до золотоординської доби. 
Такі знахідки на Подніпров’ї 
вкрай рідкісні. Їх виготовляли 
за прототипами зі Східної Азії, 

а зразком слугували танські 
дзеркала VIII-IX ст., де зобра-
жені тварини, що біжать одна 
за одною. 

За словами науковців, дзер-
кала були виключно жіночим і 
дуже дорогим атрибутом. По-
трапити на руську територію 
воно могло тільки разом із 
жінкою-степовичкою. На дум-
ку дослідників, ні монголи, ні 
інші кочівники у набіги своїх 
жінок не брали, а залишали 
у степах та кибитках. І якщо 
жінка-степовичка потрапля-
ла у Русь, це означало, що тут 
ординці проживали, як у себе 
вдома, або мешкав якийсь зна-
чний чиновник (баскак), який 
був настільки сильним, що не 
боявся везти свою дружину до 
чужої країни.

Які ще таємниці береже 
наша земля, можна лише здо-
гадуватись. Але завдяки діяль-
ності пошуковців та науковців 
нам поступово відкриваються 
несподівані знахідки, які спо-
нукають до подальшого ви-
вчення та осмислення нашої 
історії.

До речі, 7 червня пошуковці 
передали до музею ще декілька 
своїх знахідок часів Другої сві-
тової війни. Тож робота триває.

На базі розробленої три 
роки тому системи безреагент-
ної очистки води було виготов-
лено її мобільну версію.

За словами працівника ком-
панії Олександра Почтаря (по-
зивний «Матросов»), для потреб 
армії виготовлено вже 5 таких 
систем. Саме п’яту з них 11 черв-
ня було відправлено на передову 
у розташування 24 ОМБр.

Систему очистки води було 
відправлено на позашляховику, 

переданому італійською діаспо-
рою та підготовленою до робо-
ти на передовій волонтерами з 
Боярки і Тарасівки.

Як розповів «Матросов», 
система розрахована на роботу 
у бойових умовах. Впродовж 
40 хв. два бійця можуть роз-
горнути її для очищення води з 
будь-яких джерел: річка, озеро, 
навіть болото. За годину роботи 
система очищає 600 л води при 
споживанні близько 1 кВт елек-

ЧИСТА ВОДА БІЙЦЯМ 
ЗАВДЯКИ БОЯРЧАНАМ

троенергії. Згорнути її можна 
за 20 хв. Фахівці компанії ви-
готовляють їх у Боярці. Кошти 
на забезпечення вояків такими 
системами було зібрано волон-
терами автоклубу «OFF ROAD 
MASTER». До речі, тестування 
мобільної системи відбулося 
на одному з фестивалів клубу. 
Головна особливість системи – 
її здатність очищати воду без 
хімічних реагентів. Тобто очи-
щену воду з будь-якого джерела 
можна пити навіть без попере-
днього кип’ятіння.

Разом із згаданими авто та сис-
темою очистки води на фронт ви-
рушає ще кілька машин з гумані-
тарною допомогою. Серед екіпажу 
волонтерів – військовий психолог 
батальйону «Айдар», сотник Бояр-
ської волонтерської сотні і колиш-
ній менеджер з реклами «Боярка-
інформ» Юлія Апостолова.

«Волонтерська сотня Бояр-
ки нещодавно почала співпра-
цювати з волонтерами «OFF 
ROAD MASTER», – розпові-
дає Юлія. – І ми дуже раді такій 
співпраці. Адже забезпечення 
вояк водою, особливо влітку, – 
надзвичайно актуальне питання. 
Окрім передачі від джиперів ми 
веземо бійцям АТО різне прилад-
дя, продукти харчування тощо. 
Дякую усім волонтерам та не-
байдужим за підтримку. Слава 
Україні!»

Потреби армії стимулюють наукову думку та її практичне вті-
лення. Ці слова цілком можна віднести до діяльності боярського                           
підприємства ТОВ «Аква-АС».

Поставити актуальне запитання міському голові 
Тарасу Добрівському чи висловити свою думку 

можна на e-mail: mer_boyarka@ukr.net або залишити 
інформацію за цілодобовим телефоном: 42-246.

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

календар подій

19-21 червня, Поляна зльотів 
між Бояркою та Забір’ям 
20-й фестиваль авторської 
пісні «Лісова фіеста»

20 червня, 17:00, Боярська гімназія 
(вул. Сєдова, 7)
Вечір пам’яті відомого композитора 
Руслана Горобця
Напередодні, 19 червня, 12:00 – 
виставка архівних фотографій

Чемпіонат Києво-Святошинського району з футболу:
Вища ліга

14 червня, 10:00, Боярський міський стадіон: 
ФК «ПС-Віннер» (Боярка) – ФК «Скидка» (Ірпінь)
14 червня, 19:00, ПМК Буча: 
ФК «Буча» – ФК «Арсенал» (Боярка)

Друга ліга
13 червня, 10:00, Боярський міський стадіон: 
ФК «Стара Боярка» – ФК «Княжичі-Юніор»
13 червня, 17:00, Білогородка: 
«Уфам» (Білогородка) – ФК «Ветеран» (Боярка)
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КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ

Виконавчий комітет Боярської 
міської ради оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади:

головного спеціаліста з юри-
дичних питань (1 штатна одиниця 
на період відпустки по догляду за 
дитиною основного працівника).

Вимоги до кандидатів: гро-
мадянство України, вища осві-
та відповідного професійного 
спрямування за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста. Стаж роботи за фа-
хом у державній службі не мен-
ше 3 років або стаж роботи за 
фахом в інших сферах не менше 
5 років. Досконале знання дер-
жавної мови, вміння працюва-
ти на комп’ютері.

Згідно з чинним порядком 
щодо заміщення вакантної по-
сади державного службовця, 
конкурсанти складають у пись-
мовій формі іспити на знання 
Конституції України, законів 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», «Про 
державну службу», «Про службу 
в органах місцевого самовряду-
вання» та «Про запобігання ко-
рупції», а також законодавства з 

урахуванням специфіки функ-
ціональних повноважень відпо-
відного структурного підрозділу.
Для участі в конкурсі подаються 
документи:

заява про участь у конкур-
сі; заповнена особова картка 
(форма П-2 ДС) з відповідними 
додатками; 2 фотокартки розмі-
ром 4х6 см; копії документів про 
освіту; декларація про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за ми-
нулий рік, копії паспорта і вій-
ськового квитка; медична довід-
ка про стан здоров’я особи, яка 
претендує на зайняття посади, 
пов’язаної з виконанням функ-
цій держави або місцевого само-
врядування за формою № 133/о, 
затвердженою наказом Мініс-
терства охорони здоров’я Укра-
їни від 30.07.2012 № 578; номер 
ідентифікаційного коду.

Термін подання документів: 
протягом 30 календарних днів з 
дня оголошення про проведен-
ня конкурсу. 

За довідками звертатись за 
адресою: м. Боярка, вул. Біло-
городська, 13, кабінети № 6, 7.
Телефони для довідок: 43-241, 41-705.

ОГОЛОШЕННЯ

Виконавчий комітет Боярської 
міської ради проводить конкурс 
на визначення місця і виконан-
ня кращої проектної пропозиції 
пам’ятного знака жертвам голодо-
мору в Україні 1932-1933 рр. 

Участь у конкурсі можуть 
брати фізичні та юридич-
ні особи, а також громадські 
об’єднання. Переможець кон-
курсу має переважне право ре-
алізації свого проекту.

Конкурсні пропозиції по-
даються до виконавчого ко-
мітету Боярської міської ради 
з 12 червня до 13 липня 2015 
року у письмовій формі із за-
значенням прізвища, ім’я, по 
батькові та адреси особи, яка їх 
подає, у строк, передбачений в 
інформаційному повідомленні 
про проведення конкурсу, але 
не пізніше 30 календарних днів 
з дати опублікування повідо-
млення про його проведення.

Після чого питання буде 
винесено на розгляд постійної 
депутатської комісії з питань 
містобудування, архітектури, 
земельних ресурсів та адмі-
ністративно-територіально-
го устрою Боярської міської 

ради для визначення конкрет-
ного місця під розміщення 
пам’ятного знака жертвам голо-
домору в Україні 1932-1933 рр.

Про створення журі конкур-
су та про час і дату засідання на 
визначення місця і виконання 
кращої проектної пропозиції 
пам’ятного знака жертвам голо-
домору в Україні 1932-1933 рр. 
буде поінформовано додатково 
у засобах масової інформації.

Адреса виконавчого комітету 
Боярської міської ради: 08154, 
м. Боярка, вул. Білогородська, 13, 
тел.: (04598) 41-815, е-mail: 
boyarka-rada@ukr.net. Відпові-
дальні за організацію розгляду 
пропозицій конкурсу – спеці-
алісти з питань архітектури ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради.

Конкурс здійснюватиметься 
відповідно до Закону України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про 
архітектурну діяльність», По-
рядку проведення архітектур-
них та містобудівних конкур-
сів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 
25.11.1999 р. № 2137.

Повідомлення 
про проведення конкурсу на визначення місця і виконання 

кращої проектної пропозиції 
пам’ятного знака жертвам голодомору в Україні 1932-1933 рр.

Майже щодня працівники КП 
ліквідовують несанкціоновану 
рекламу зі стовпів, електричних 
опор, стовбурів дерев. Підпри-
ємці, мабуть, не зацікавлені в 
чистоті міста та вважають бізнес 
важливішим за зовнішній вигляд 
вулиць Боярки. 

На вул. Хрещатик, 101 робіт-
никами дільниці благоустрою 
впродовж кількох днів червня 
були ліквідовані наслідки по-
жежі, яка сталася в останній 
день травня – на свято Трійці.

Щодня тривають роботи з 
косіння трави на вулицях міста, 
вивозу сміття із сміттєвих май-
данчиків, стихійних сміттєзва-
лищ, приватного сектора. На 
жаль, як і раніше, мешканці не-
хтують правилами благоустрою 
та звозять негабаритне сміття 
на майданчики, кидають на 
придорожню частину доріг або 

взагалі, де доведеться.
Наступного тижня за допо-

могою підрядних організацій 
розпочнуться роботи з ямково-
го ремонту доріг по вулиці Ма-
яковського (біля будинків № 5, 
15-17), на перехресті вулиць Ма-
яковського та Б. Хмельницького; 
перехресті вулиць Пастернака та 
Маяковського; по вулиці Сєдова 
від перехрестя з вул. Білогород-
ською до перехрестя з вул. Інду-
стріальною; від будинку № 9 по 
вул. Сєдова до перехрестя з вул. 
Лінійною; вулиці Хрещатик 
(поблизу будинку № 170), ву-
лиці Жовтневої (від переїзду до 
перехрестя з вул. Київською та 
від переїзду до ЗОШ № 2), ву-
лиці Жуковського (біля жіночої 
консультації).

Найближчим часом спіль-
ними зусиллями підрядника та 
робітників комунального під-
приємства буде зроблено тро-

туар по вул. Залізничній. Наре-
шті пішохідну зону до дитячої 
поліклініки буде відновлено.

Наприкінці травня закінче-
но капітальний ремонт ліфтів 
по вул. Лінійній, 28 (1 під’їзд) та 
вул. Молодіжній, 69. Наступно-
го тижня розпочнуться роботи 
з капітального ремонту ліфта 
в будинку № 78 по вул. Гоголя. 
Тривають роботи з ремонту ава-
рійного балкону по вул. Біло-
городській, 41. Заплановано ре-
монт козирка  під’їзду будинку 
74 по вул. Б. Хмельницького. 

Впродовж останнього часу 
стан розрахунків населення за 
надані комунальні послуги має 
позитивну динаміку. Щомісяч-
на сплата мешканцями коштів 
за спожиті послуги – це запо-
рука надання якісних та сво-
єчасних послуг комунальним 
підприємством.

8 червня в Києво-Свято-
шинській районній державній 
адміністрації відбулась прес-
конференція представників ке-
рівного складу Головного управ-
ління Міністерства внутрішніх 
справ та Служби безпеки України 
району – заступника начальни-
ка Києво-Святошинського РВ ГУ 
МВС, начальника міліції громад-
ської безпеки Олексія Львовича 
Перфілова та заступника Киє-
во-Святошинського МРВ ГУ СБУ 
Сергія Анатолійовича Бражника.

За оперативною інформаці-
єю, наданою представниками 
силових структур району, че-
рез поновлення бойових дій на 
Сході України постійно збіль-
шується кількість переселен-
ців, які шукають прихисток на 
території інших районів та об-
ластей країни. Серед цих людей 
є значний відсоток тих, хто сво-
го часу підтримував або й нада-
лі підтримує сепаратистів, що 
призводить до постачання зброї 
в мирні регіони.

Саме тому було вирішено 
розробити спільний план дій, 
який вже затверджено на рівні 
МВС та ГУ СБУ, що передбачає 
інформування населення шля-
хом розповсюдження пам’ятки 
щодо першочергових дій у разі 

загрози вчинення терористич-
ного акту.

«За приблизними підрахун-
ками у Києво-Святошинському 
районі проживає близько 300 
тис. осіб, з них 7600 – пересе-
ленці з окупованих територій. 
Але це тільки та частка людей, 
які пройшли процедуру реє-
страції і стали на облік. Велика 
кількість людей просто купує 
житло в новобудовах у нашому 
районі, не реєструючись. Саме 
тому спільно зі Службою без-
пеки України було розроблено 
алгоритм дій щодо виявлення 
підозрілих осіб, які мають на 
меті здійснення диверсійних 
заходів, та зброї, що може не-
сти загрозу життю мирних 

людей. Також розроблено де-
тальні рекомендації до кожної 
конкретної ситуації та вказано 
кілька телефонних номерів за-
для забезпечення швидкого та 
безперебійного зв’язку, ство-
рено підрозділи швидкого ре-
агування», – зазначив Олексій              
Перфілов.

Правоохоронці звернулися 
до населення з проханням бути 
пильними та у разі виявлення 
підозрілих предметів керува-
тися розробленим алгоритмом. 
Якщо ж є сумніви щодо особи 
переселенця, рекомендовано 
повідомити про це задля орга-
нізації перевірки відповідними 
структурами документів особи.

ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ СЕПАРАТИЗМУ 

Впродовж останніх днів бояр-
ська вода надзвичайно схожа на 
брудне від сажі повітря: коричне-
во-чорна, а як пощастить, кала-
мутно-жовта. Пити чи готувати на 
ній їсти не кожен наважиться. 

Що сталось з водопровід-
ною водою? Це питання «Бояр-
ка-інформ» адресувала викону-
вачу обов’язків директора КП 
«Боярка-Водоканал», головно-
му інженеру підприємства Іва-
ну Москалюку.

За його словами, колір води 
не пов’язаний з пожежею на на-
фтобазі у Васильківському ра-
йоні. «Маємо результат дії кіль-
кох причин, – говорить Іван 
Іванович. – Кілька днів назад 
було пошкоджено електричний 
кабель, внаслідок чого ми зму-
шені були зупинити артсверд-
ловини № 3 і № 4 у Забір’ї. 

9 червня вночі між сверд-
ловинами, які подають воду на 
місто, зловмисники вирізали та 
викрали кабель. Через це було 
відключено ще три свердлови-
ни. Водопостачання в місті було 
тимчасово обмежене. Свій вне-
сок у погіршення ситуації зро-
била посушлива погода – зна-
чно зріс розбір води у зв’язку 
з поливом городів. Це, у свою 
чергу, стало причиною знижен-
ня рівня води у резервуарі ВНС 
№ 3, що по вул. 40 років Жов-
тня. Для того, щоб забезпечити 
подачу води вдень, впродовж 
трьох діб відбувалося нічне від-
ключення подачі води на місто. 
Тож водопровідні мережі пев-
ний час перебували без води. 

11 червня з технічних причин, 
а саме – з метою промивки магі-
стральних трубопроводів – було 
відключено ВНС № 3. Ця стан-

ція обслуговує значну частину 
Боярки: від площі Михайлів-
ської до вул. 50 років Жовтня».

На наше питання: чи 
пов’язана чистота води зі ста-
ном самого резервуару, у якому 
на дні зібрався мул та осад, Іван 
Москалюк поспішив запевнити, 
що чищення резервуарів відбу-
вається за графіком, і резервуар, 
мовляв, чистий.

Принагідно працівники во-
доканалу звертаються до жите-
лів міста з проханням обмежити 
використання води для поливу і 
використовувати воду лише для 
побутових потреб.

«Після відновлення роботи 
свердловин усі вони мають пра-
цювати у цілодобовому режимі. 
Тож маємо надію, що надалі 
вода в місті буде чистою», – за-
певнив Іван Москалюк.

«МОКРЕ» ПИТАННЯ

КАЖУТЬ, ВОДА БУДЕ ЧИСТОЮ

ФОТОФАКТ

На численні запити громади «Боярка-інформ» знайшла підтвер-
дження інформації, що прибордюрну територію на вулицях Боярки 
працівники «БГВУЖКГ» все ж таки прибирають.
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Випускні ранки прокотили-
ся веселою лавиною по всіх на-
вчальних дитячих закладах Бояр-
ки. Центри розвитку та догляду за 
дітьми – альтернатива ДНЗ – та-
кож не виняток. З випуском і по-
чатком літа 4 червня вихованців 
дитячого центру  «Дитячі посміш-
ки» привітали: депутат Києво-Свя-
тошинської районної ради Олек-
сандр Юраков та міський голова 
Тарас Добрівський.

Святкові розваги підняли 
настрій усім присутнім, а по-
дарунки стали приємним сюр-
призом для малечі.

Принагідно «Боярка-інформ» 
поцікавилась тим, як улітку пра-
цюватимуть дитячі садки та цен-
три догляду за дітьми.

ЛІТО І ДІТИ: ЩО РОБИТИ

Центр розвитку дитини 
«Лада Ладушка»:         
вул. Жовтнева, 43/1, 
тел.: (097) 851-25-45, 
(097) 160-06-61 

оголошує набір дітей дошкіль-
ного віку у літній табір. Про-
грама перебування у таборі 
включає заняття з іноземних 
мов, розвиваючі заняття з ма-
тематики, логіки, читання, роз-
витку мовлення, уваги, мото-
рики, творчі майстерні, рухливі 
ігри на свіжому повітрі та цікаві 
екскурсії та походи.

ДЦ «Кузя»:                       
вул. Білогородська, 51, 
тел.: (098) 969-96-57, 
(099) 192-16-99 
пропонує батькам 

у літній період: дитячий садок 
неповного дня з 09:00 до 13:00; 
ранкові заняття для малюків 
від 1 до 3 років з елементами 
відомих методик і методики 
Монтессорі; вечірні заняття 
для діток від 3 до 5 років з ан-
глійської мови, музичні занят-
тя, загальнорозвиваючі заняття 
за програмою «Умка», заняття 
з малювання, танцювальні та 
ритмічні заняття. Є можливість 
терміново залишити дитину з 
нянею-педагогом. Також про-
понуються індивідуальні занят-
тя з логопедом і психологом та 
організація дитячих свят.

ДЦ  «Дитячі посмішки»:                       
вул. Білогородська, 19-а, 
тел.: (066) 604-10-18, 
(096) 907-87-18 

пропонує батькам малечі: групу 
повного дня з харчуванням та 
сном; дошкільну підготовку у 
денній та вечірній групах; сту-
дію декоративно-прикладного 
мистецтва; групу розвитку для 
дітей віком 2-3 років, а також 
надання приміщення для про-
ведення дня народження.

Щоправда, нововстановле-
на огорожа викликала чимало 
нарікань з боку жителів міста, 
оскільки перекрила стежечку 
повз храм до міської ради. 

З цього приводу «Боярка-ін-

форм» мала розмову з настояте-
лем Свято-Покровської парафії 
отцем Димитрієм Присяжним. 
Ось що він повідомив:

«Через брак коштів для того, 
щоб завершити встановлення 
цієї огорожі, знадобилося майже 
два роки. І як настоятель храму 
я тішуся, що нарешті територія 
майбутнього храмового комп-
лексу захищена огорожею. Не 
секрет, що наприкінці минулого 
року на території Києво-Свято-
шинського району ряд церков 
зазнали нападів крадіїв. Були 
спроби пограбування і нашого 
храму. Траплялися випадки кра-
діжок будівельних матеріалів, 
що дуже прикро, адже вони ку-
пувалися на пожертви парафіян. 

Храм – це місце для спіл-
кування людини з Богом. І по-
годьтеся, що порожнім пляш-
кам, сміттю та використаним 
шприцам там не місце. А нині 
нам постійно доводиться при-
бирати наслідки перебування 
нетверезих компаній на тери-
торії храму. У майбутньому тут 
буде встановлено дитячий май-

СТЕЖКА ДО ХРАМУ: ВДЕНЬ ПРОХІД ВІЛЬНИЙ
данчик для матусь з маленьки-
ми дітьми. Хочеться, щоб і їм та-
кож було затишно і комфортно. 

Огорожу з ворітьми встанов-
лено у відповідності до проекту 
майбутнього храмового комп-
лексу. Саме під його будівни-
цтво ще у 1999 році наша пара-
фія отримала погодження про 
виділення землі. А 29 грудня 
2001 року нами було отримано 
акт про право власності на зе-
мельну ділянку розміром 0,562 
га. У майбутньому окрім існу-
ючої надбрамної церкви буде 
споруджено величний собор. 
Проектом передбачено доріж-
ки, хоча вони і не співпадають з 
існуючими нині стежками.

Для зручності жителів міста, 
які звикли ходити повз храм до 
міської ради і у парк, вирішено, 
що впродовж усього дня з 8:00 до 
20:00 хвіртки буде відчинено. А 
доріжки – справа наживна. Спо-
діваюсь, що жителі міста з розу-
мінням поставляться до цього. 
Адже мало хто захоче, щоб його 
оселя була прохідним двором».

Днями було завершено вста-
новлення металевої огорожі на-
вколо території Свято-Покров-
ського храму, що знаходиться 
біля Боярської міської ради. 
Справа загалом хороша, адже на 
усякій території має бути госпо-
дар і цей господар має право по-
рядкувати та впорядковувати цю 
саму територію.

На запит «Боярка-інформ» Ки-
єво-Святошинський районний від-
діл лабораторних досліджень ДУ 
«Київський ОJЩ ДСЕСУ» надав ін-
формацію щодо стану забруднення 
атмосферного повітря в результаті 
пожежі на нафтобазі у Васильків-
ському районі за 10-11 червня. 

Дослідження проводились у 
Боярці по вул. Шевченка, 166-170; 
Франка, 102-106; Вокзальній, 
4-8; у житловому масиві Бояр-
ської ЛДС; у Сільгосптехнікумі, 
в с. Малютянка (вул. Ботаніч-
на) та с. Забір’я.

Дослідження атмосферного 
повітря проводились за 7 по-
казниками: азоту діоксин, ангі-
дрид сірчистий, вуглеводні на-
сичені  с12-с19 у перерахунку на 
сумарний органічний вуглець, 
сірководень, формальдегід, 
сажа, вуглецю оксид.

За результатами цих дослід-
жень жоден з показників не пе-
ревищує граничнодопустимих 
значень у відповідності з ви-
могами ДСП-201-97 «Державні 
санітарні правила охорони ат-
мосферного повітря населених 
місць (від забруднення хімічни-
ми та біологічними речовинами).

У зв’язку з численними 
зверненнями боярчан до ор-
ганів санітарної служби щодо 
негативного впливу пожежі, 
бажано дотримуватись таких 
рекомендацій. Слід обмежити 
перебування на відкритому по-
вітрі рано вранці та відкриван-
ня вікон, а дітям і вагітним жін-
кам – відмовитися від тривалих 
прогулянок. За можливості 
використовувати у побуті та на 
робочих місцях кондиціонери 
та системи очищення повітря, 
проводити вологе прибирання. 
Збільшити споживання рідини: 
рекомендується пити підсолену 
або мінеральну лужну воду, мо-
лочнокислі напої, соки. Про-
дукти із власних городів у зоні 
впливу пожежі перед вживан-
ням потрібно ретельно мити, 
а у разі підозри щодо їх якості 
(сліди нальоту, сажі тощо) – на-
правляти для дослідження до 
територіальних органів Держ-
санепідслужби. Бажано не по-
трапляти під опади або потім 
швидко прийняти душ. Обме-
жити контакт дітей з піском та 
ґрунтом на ігрових майданчи-
ках у місцях, розташованих у 
зоні впливу пожежі.

ЧИМ МИ ДИХАЄМО
8 червня о 17 год. 29 хв. на 

території нафтобази у Васильків-
ському районі, сталася пожежа 
резервуару з паливом об’ємом 
900 куб. м. з наступним переки-
данням вогню на поруч розташо-
вані резервуари з бензином.

За повідомленням ДСНС, 
першочергово для гасіння по-
жежі були залучені пожежно-
рятувальні підрозділи Служби 
порятунку у кількості 18 осіб 
особового складу ДСНС та 6 
одиниць техніки.

Враховуючи ускладнення 
обстановки, було негайно за-
лучено додаткові сили та засоби 
від гарнізонів Київської та Жи-
томирської областей, м. Києва, 
Державного підприємства «Мо-
більний рятувальний центр» та 
пожежних поїздів від Укрзаліз-
ниці. Серед рятувальників були 
і наші земляки – екіпажі 33 та 
51 Державних пожежно-ряту-
вальних частин м. Боярка. 

«Боярка-інформ» запитала у 
начальників боярських ДПРЧ 
про їх участь у гасінні «василь-
ківської пожежі». 

Як повідомив начальник 33 
ДПРЧ Віталій Лукашенко, один 
підрозділ виїхав на місце по-
жежі відразу після надходжен-
ня сигналу тривоги 8 червня о 
17:43. «На місці події донині по-
стійно перебуває наш КАМАЗ. 
Там зараз працюють підрозділи 
з усіх пожежних частин Києво-
Святошинського району. Усі 
наші хлопці живі та здорові, а 

ось начальник 34 ДПРЧ з Ви-
шневого Олексій Ніколаєнко 
отримав серйозні опіки і пере-
буває у важкому стані на ліку-
ванні в Опіковому центрі», – 
розповів Віталій Анатолійович.

Начальник 51 ДПРЧ Олек-
сандр Сушко повідомив, що під-
розділ на гасіння пожежі виїхав 
теж у перший день пожежі. На 
гасінні задіяно автодрабину, дві 
цистерни та КАМАЗ. «Наш КА-
МАЗ вже добряче пошкоджено, 
навіть довелося витягати його з 
вогню за допомогою танка. Осо-
бовий склад цілий та неушкодже-
ний». На думку рятувальників, 
пожежу вдасться погасити лише 
тоді, коли вигорить усе пальне. 

Основні зусилля вогнебор-
ців у перші дні були зосереджені 
на гасінні палаючих резервуа-
рів пінними атаками, а також 
на охолодженні розташованих з 
ними поруч ємностей з пальним.

Впродовж наступних днів 
внаслідок розповсюдження 
вогню сталося детонування на-
земних резервуарів. 

«11 червня загрози розпо-
всюдження вогню в бік нафто-
бази KLO, військової частини 

– немає. Постійно здійснюється 
спостереження та моніторинг 
ситуації, працюють бойові діль-
ниці. Ми контролюємо 50 % те-
риторії нафтобази», – зазначив 
голова ДСНС Микола Чечоткін.

«До ліквідації пожежі залу-
чено майже 700 осіб, включаю-
чи підрозділи МВС України та 
Нацгвардії. Від ДСНС залучено 
300 рятувальників особового 
складу та 45 одиниць техніки 
з Києва, Київської, Житомир-
ської, Чернігівської, Черкаської 
та Кіровоградської областей», – 
повідомив голова Служби.

НАШІ РЯТУВАЛЬНИКИ ЖИВІ-ЗДОРОВІ

31 травня у парку ім. Шев-
ченка відбулися дитячі велопе-
регони, присвячені Дню захисту 
дітей. Організатором велогонки 
вже традиційно виступив Бояр-
ський туристичний клуб «Іскра».

Дитяче спортивно-розва-
жальне свято перевершило всі 
сподівання за кількістю учас-
ників та неймовірним сяйвом 
дитячих усмішок. У велопере-
гонах взяли участь 192 велоси-
педиста віком від 2 до 15 років.

Діти завзято змагались на 

трьох велотрасах різного ступе-
ню складності. Учасники наго-
роджені пам’ятними грамотами, 
медалями та подарунками.

Емоції переповнювали і са-
мих учасників, і їх батьків, суд-
дів та організаторів змагань. 

Слід відзначити статисти-
ку боярських велоперегонів: у 
весняних велоперегонах 2014 
року взяли участь 121 учасник, 
в осінній велогонці 2014 року 
трасу подолали 151 учасник, 
остання велогонка зібрала 192 
юних спортсменів. З радістю 

чекаємо осінніх змагань, спо-
діваємось побачити ще більше 
усміхнених малюків.

Боярський туристичний клуб 
«Іскра» дякує всім, хто допома-
гав у проведенні велоперегонів, 
привітному екіпажу невідклад-
ної допомоги (на щастя, їх по-
слуги не знадобились), а також 
тим, хто надав допомогу при під-
готовці свята – компанії «Мор-
шинська», міському осередку 
партії «УДАР» в особі Юлія Ка-
закова та депутату Боярської 
міської ради Олександру Видрі.

Юлія апостолова

БОЯРСЬКА ВЕЛОГОНКА ПЕРЕВЕРШУЄ ВЛАСНІ РЕКОРДИ
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Про режим роботи ДНЗ                        
м. Боярка у літній період 2015 року

Керуючись пп. 1 п. а) ст. 32 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», для 
проведення ремонтних робіт та 
належної підготовки дошкіль-
них навчальних закладів міста 
до нового навчального року, – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити графік  роботи 
ДНЗ міста на літній період 2015 

року згідно із графіком (додається).
2. Фінансово-економічному 

відділу виконкому врахувати 
зміни в режимі роботи ДНЗ при 
виконанні бюджету міста на 
2015 рік.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
першого заступника міського 
голови В. А. Скочка.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА   Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету

Боярської міської ради 
№ 30/8 від 09.06.2015 р.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 09 червня 2015 року                          № 30/8
м. Боярка

ГРАФІК РОБОТИ
ДНЗ м. Боярка в літній період 2015 року

№ 
п/п

Назва закладу Період закриття для 
проведення ремонту

Період чергування                  

1. ДНЗ«Лісова казка» 01липня – 31 серпня

2. ДНЗ «Даринка» 17серпня –31серпня 01липня – 14 серпня

3. ДНЗ №4 «Берізка» 17серпня –31 серпня 01липня – 14 серпня
(за потреби) 

4. ЦРД №5 
«Джерельце»

17серпня –31 серпня 01липня – 14 серпня

5. ДНЗ «Іскорка» 01липня – 31 серпня

6. ДНЗ «Спадкоємець» 01липня – 14 серпня 17серпня –31серпня

7. ДНЗ «Казка» 01липня – 31 серпня

Про внесення змін до рішен-
ня позачергової 54 сесії Бояр-
ської міської ради VI скликання 
від 06.01.2015 року № 54/2578 
«Про затвердження міського бю-
джету на 2015рік»

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бю-
джетним кодексом України, рі-
шенням Боярської міської ради 
VI скликання від 06.01.2015 року 
№ 54/2578 «Про затвердження 
міського бюджету на 2015 рік», 
згідно із розпорядженням голо-
ви Києво-Святошинської РДА 
№ 256 від 15.05.2015 р., – 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до 
доходів та видатків загального 
фонду міського бюджету:

зменшити дохідну частину 
загального фонду міського бю-
джету по КДБ 41035003 (суб-
венція з районного бюджету 
на утримання дошкільних на-
вчальних закладів та клубного 
закладу міста) на 309 208,00 грн.;

зменшити кошторисні при-
значення по КФК 070201 (Бояр-
ське НВО «ЗОШ І ступеня – ди-
тячий садок») на 309 208,00 грн.:

по КЕКВ 2111 зменшити 
асигнування  на 176 000,00 грн.;

по КЕКВ 2120 зменшити 
асигнування  на 64 000,00 грн.;

по КЕКВ 2230 зменшити 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 59 сесія
РІШЕННЯ № 59/2741

від 04 червня 2015 року     м. Боярка

асигнування  на 32 008,00 грн.;
по КЕКВ 2240 зменшити 

асигнування  на 30 100,00 грн.;
по КЕКВ 2250 зменшити 

асигнування  на 2 000,00 грн.;
по КЕКВ 2272 зменшити 

асигнування  на 5 100,00 грн.;
2. Внести наступні зміни до 

доходів та видатків спеціально-
го фонду міського бюджету:

зменшити дохідну частину 
спеціального фонду міського бю-
джету по КДБ 25010100 (плата за 
послуги, що надаються бюджет-
ними установами згідно з їх осно-
вною діяльністю) на 25 000,00 грн.:

зменшити кошторисні при-
значення по КФК 070201 (Бо-
ярське НВО «ЗОШ І ступеня – 
дитячий садок») 

по КЕКВ 2230 зменшити 
асигнування на 25 000,00 грн. 

3. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структу-
ри видатків спеціального фонду 
міського бюджету (бюджет роз-
витку), а саме: 

по КФК 100203 КЕКВ 
3210 зменшити асигнування 
на 150 000,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «БВУЖКГ» 
на придбання з монтажем 
дитячих майданчиків за адре-
сами: вул. Білогородська, 51, 
вул. Молодіжна); 

по КФК 150101 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на       

Про затвердження заступни-
ка міського голови 

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 26, 
ст. 42 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», ст. 
10 Закону України «Про службу 
в органах місцевого самовряду-
вання»,       ст. 56 Закону України 
«Про запобігання корупції», – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити на посаду за-

ступника міського голови Бояр-
ської міської ради Красовського 
Олександра Валерійовича.

2. Включити Красовського 
Олександра Валерійовича до 
складу виконавчого комітету 
Боярської міської ради.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на по-
стійну депутатську комісію з пи-
тань регламенту, депутатської 
діяльності та етики, законності 
та правопорядку та на керуючо-
го справами виконавчого комі-
тету Боярської міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 59 сесія
РІШЕННЯ № 59/2742

від 04 червня 2015 року  м. Боярка

Про затвердження Порядку   при-
йняття в експлуатацію і проведення 
технічного обстеження індивідуаль-
них (садибних) житлових будинків, 
садових, дачних будинків, госпо-
дарських (присадибних) будівель 
і споруд, громадських будинків та 
будівель і споруд сільськогосподар-
ського призначення I та II категорій 
складності, які збудовані без дозво-
лу на виконання будівельних робіт

Відповідно до розділу I За-
кону України від 13 січня 2015 
року № 92-VІІI «Про внесення 
зміни до Закону України «Про 
регулювання містобудівної ді-
яльності» щодо прийняття в 
експлуатацію об’єктів будівни-
цтва, збудованих без дозволу на 
виконання будівельних робіт», 
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок при-
йняття в експлуатацію і прове-
дення технічного обстеження 
індивідуальних (садибних) жит-
лових будинків, садових, дач-
них будинків, господарських 
(присадибних) будівель і спо-
руд, громадських будинків та 
будівель і споруд сільськогос-
подарського призначення I та II 
категорій складності, які збудо-
вані без дозволу на виконання 
будівельних робіт, що додається.

2. Визнати таким, що втратив 
чинність, наказ Міністерства ре-
гіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального 
господарства України від 19 бе-
резня 2013 року № 95 «Про за-
твердження Порядку прийняття 
в експлуатацію індивідуальних 
(садибних) житлових будинків, 
садових, дачних будинків, гос-
подарських (присадибних) бу-
дівель і споруд, прибудов до них, 

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
24.04.2015  № 79

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 15 травня 2015 р.  
за № 547/26992

громадських будинків та буді-
вель і споруд сільськогосподар-
ського призначення I та II кате-
горій складності, які збудовані 
без дозволу на виконання буді-
вельних робіт, і проведення тех-
нічного обстеження їх будівель-
них конструкцій та інженерних 
мереж», зареєстрований у Мі-
ністерстві юстиції України 15 
квітня 2013 року за № 612/23144.

3. Департаменту державних 
програм та розвитку житлового 
будівництва (Денисюк І. П.), Де-
партаменту нормативно-правово-
го регулювання (Малашкін М. А.) 
разом з Державною архітектурно-
будівельною інспекцією України 
(Драч С. В.) в установленому за-
конодавством порядку забезпечи-
ти подання цього наказу на дер-
жавну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.

4. Цей наказ набирає чин-
ності з дня його офіційного 
опублікування.

5. Контроль за виконанням 
цього наказу покласти на за-
ступника Міністра Абрамов-
ського Р. Р.
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА

В. Є. Кістіон
З Порядком прийняття в екс-

плуатацію і проведення техніч-
ного обстеження індивідуальних 
(садибних) житлових будинків, 
садових, дачних будинків, госпо-
дарських (присадибних) будівель 
і споруд, громадських будинків 
та будівель і споруд сільськогос-
подарського призначення I та II 
категорій складності, які збудо-
вані без дозволу на виконання 
будівельних робіт можна ознайо-
митись на сайті Боярської міської 
ради: www.boyarka-inform.com.

Впродовж останнього часу у 
Боярці значно зросла кількість 
пожеж. У квітні-травні 2015 року 
в місті зафіксовано 21 пожежа, 
внаслідок яких загинули троє 
мешканців міста, нанесено зна-
чних матеріальних збитків госпо-
дарству державі та громадянам. 
Основними причинами пожеж 
стало необережне поводження 
з вогнем, несправність пічного 
опалення та коротке замкнення 
електромережі. 

20 квітня о 23 год. 43 хв. до 
оперативно-рятувальної служ-
би у Києво-Святошинському 
районі надійшло повідомлення 
про пожежу приватного одно-
поверхового житлового будин-
ку за адресою: м. Боярка, вул. 
Коваленка. На місце події ви-
їхав черговий караул 33-ДПРЧ 
м. Боярка. Було встановлено, 
що пожежа сталась у димоході 
будинку, сильна задимленість. 
Станом на 00 год. 40 хв. загоран-
ня було ліквідоване. Внаслідок 
пожежі вогнем пошкоджено 
димохід та кімнату будинку на 

площі. Потерпілих немає, при-
чина пожежі – перекалювання 
пічного опалення.

18 травня о 20 год. 24 хв. до 
оперативно-рятувальної служ-
би у Києво-Святошинсько-
му районі надійшло повідо-
млення про пожежу в підвалі 
п’ятиповерхового житлового 
будинку за адресою: м. Бояр-
ка, вул. Полярна. На місце по-
дії виїхав черговий караул 51-
ДПРП м. Боярка та 33-ДПРЧ м. 
Боярка. Станом на 21 год. 42 хв. 
пожежа була ліквідована. При 
огляді місця пожежі виявлено 
тіло чоловіка 1969 р. н. Причи-
на пожежі – коротке замкнення 
електромережі.

28 травня о 02 год. 05 хв. горів 
приватний житловий будинок 
за адресою: м. Боярка, вул. Сак-
саганського. На місце події ви-
їхав черговий караул 51-ДПРП                                                                     
м. Боярка та 33-ДПРЧ м. Боярка. 
Станом на 04 год. 05 хв. пожежу 
було ліквідовано. Внаслідок по-
жежі загинув власник квартири, 
причина пожежі – необережне 
поводження з вогнем власни-

ком (паління цигарки в ліжку).
ДОТРИМУЙТЕСЯ ВИМОГ І ПРАВИЛ 
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ:

• не залишайте без нагляду 
дітей;

• не перевантажуйте елек-
тромережу великою кількістю 
споживачів;

• не залишайте без нагляду 
увімкнуті електронагрівальні 
прилади;

• не зберігайте горючі пред-
мети поблизу приладів опалення;

• не намагайтеся самовільно 
усунути неполадки газового об-
ладнання;

• не забувайте вимикати га-
зове обладнання, електроенер-
гію, якщо Ви покидаєте житло;

• не дозволяйте дітям корис-
туватися газовим та електрич-
ним обладнанням;

• не куріть у приміщеннях.
ГРОМАДЯНИ! БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ 
В ПОВОДЖЕННІ З ВОГНЕМ! НЕ 
РИЗИКУЙТЕ СВОЇМ ЖИТТЯМ!

києво-Святошинський 
рВ ГУ дСнС України у 

київській області

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РВ ДСНС ІНФОРМУЄ:

650 000,00 грн., 
(капітальні трансферти КП 

«БВУЖКГ» на капітальне будів-
ництво дитячих майданчиків за 
адресами: вул. Молодіжна, 74, 
вул. Білогородська, 51, вул. Бі-
логородська, 144, вул. Шевчен-
ка, 82-д, Свято-Михайлівська 
набережна – 350 000,00 грн., ка-
пітальне будівництво дитячого 
майданчика в парку Шевченка –                               
300 000,00 грн.)

500 000,00 грн. - за рахунок 
залишку коштів на початок 
2015 року та 150 000,00 грн. – за 
рахунок зменшення асигнувань 
по КФК 100203 КЕКВ 3210

по КФК 100102 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на          
12 815,00 грн., (додаткове фі-
нансування КП «БВУЖКГ» на 
капітальний ремонт каналіза-
ційної системи будинку по вул. 
Молодіжна, 77) за рахунок за-
лишку коштів на початок 2015 
року .

4. Внести відповідні зміни 
до додатків 1, 3, 5, 6, 7 «Рішення 
про затвердження міського бю-
джету на 2015 рік».

5. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
першого заступника міського 
голови В. А. Скочка. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Т. Г.ДОБРІВСЬКИЙ

Педагогічний колектив 
Боярської ЗОШ № 3 глибоко 
сумує з приводу передчасної 
смерті колеги, вчителя мате-
матики Завадецької Лариси 
Григорівни.

Користуючись загаль-
ною повагою, вона залиша-
лася скромною, привітною, 
чуйною жінкою, високок-
валіфікованим фахівцем, 
надійним другом. Такою за-
лишиться Лариса Григорів-
на в нашій пам’яті назавжди.

Розділяємо разом з рід-
ними, близькими, друзями 
покійної біль і смуток від не-
поправної втрати. 

Світла пам’ять про             
Ларису Григорівну вічно 
житиме в наших серцях.

НЕПОПРАВНА ВТРАТА

педагогічний колектив 
Боярської ЗоШ № 3,

міський голова Тарас добрівський, 
Боярська міська рада



512 червня 2015
№11 (269)

   Телеканал 1+1

06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН: 
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН: 
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН: 
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:40 «Чотири весілля - 3»
11:00 «Чотири весілля - 3»
12:00 ТСН: 
12:20 «Чотири весілля - 3»
13:35 «Сліпа»
14:10 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені»
15:45 «Сімейні мелодрами - 5»
16:45 ТСН: 
17:10 Х/ф «Моя кохана Діла» (1)
19:30 ТСН: 
20:30 Т/с «Свати - 1» (1)
21:35 Т/с «Свати - 1» (1)
22:45 Х/ф «Скліфосовський» (1)
23:45 «Мінкульт»
00:10 ТСН: 
00:30 Х/ф «Заручники» (2)
01:25 Х/ф «Померти молодим» (2)
03:10 Х/ф «Терпкий смак кохання» 

(1)
03:55 ТСН: 
04:15 Х/ф «Скліфосовський» (1)
05:00 «Служба розшуку дітей»
05:05 «Телемагазин»

   ICTV

05:20 Служба розшуку дітей
05:25 М/с «Муча Луча»
06:10 Надзвичайні новини з Костян-
тином Стогнієм
06:55 Факти тижня з Оксаною Со-
коловою
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини. Підсум-
ки з Костянтином Стогнієм
10:10 «Чорний список». Т/с
11:50 Паралельний світ
12:45 Факти. День
13:20 Паралельний світ
13:30 Провокатор
14:50 «Васабі». Х/ф
15:45 Факти. День
16:20 «Васабі». Х/ф
17:05 «Пристрель їх!». Х/ф
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з Костян-
тином Стогнієм
20:20 Дістало!
21:05 Факти. Вечір
21:35 Свобода слова з Андрієм 
Куликовим

00:20 «Джейсон Ікс». Х/ф (2)
02:00 «Лавина століття». Х/ф (2)
03:25 «Куди ти поділася, Челсі?». Т/с

   Інтер

06:20 Мультфільми
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Жити далі»
11:20 Д/с «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»
12:45 «Судові справи»
13:30 «Сімейний суд»
14:00 Новини
14:20 «Сімейний суд»
15:25 «Жди меня»
16:00 Новини
16:15 «Жди меня»
17:45 Новини
18:05 «Стосується кожного»
19:05  «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»

21:00 Т/с «Поверни моє кохання» (2)
00:10 Т/с «Жити далі»
01:10 Т/с «Зцілення любов’ю»

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:05 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07:35 Kіds Tіme
07:40 М/с «Барбоскіни»
07:43 Kіds Tіme
07:45 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08:05 М/с «Том і Джеррі»
10:00 Kіds Tіme
10:03 Т/с «Друзі»
11:55 Уральські пельмені
14:00 Т/с «Татусеві дочки»
18:00 Репортер
18:15 Абзац!
19:00 Ревізор
21:20 Страсті за Ревізором
23:15 ППШ-2
01:20 Абзац!
02:00 Репортер
02:05 Служба розшуку дітей
02:10 Половинки
03:45 Зона ночі
05:25 25-й кадр

   СТБ

06:20 «Все буде добре!»
08:00 «За живе!»

09:15 Х/ф «Терміново, шукаю 
чоловіка» (1)
11:10 Х/ф «Це мій собака»(1)
13:05 «Слідство ведуть екстрасенси»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
20:00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21:00 «Містичні історії-2 з Павлом 
Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Вагітна у 16»
23:50 «Доньки-матері»
00:40 «Один за всіх»
01:35 Х/ф «Змієлов»(1)
03:05 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Реальна містика
10:00 Т/с «Андрійко»  (1)
13:50 Т/с «Адвокат»  (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Адвокат»  (1)
18:00  Т/с «Безсмертник. Рай там, 
де ти»   (2)
19:00 Події

19:45  «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Країна 03»  (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Форсаж 5» 
01:55 Події
02:40  «Говорить Україна»
03:40  «Говорить Україна»
04:35 Т/с «Безсмертник. Рай там, 
де ти»   (2)
05:20 Події

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:35 Телемагазин
08:50 Спорт
09:10 Європейські ігри. Синхронне 
плавання
10:20 Європейські ігри. Веслування 
на байдарках і каное
11:00 Європейські ігри. Водне поло 

(Україна - Італія)
12:00 Європейські ігри. Боротьба 
жіноча
12:30 Європейські ігри. Спортивна 
гімнастика
13:40 Вікно в Америку
14:00 Європейські ігри. Спортивна 
гімнастика
15:30 Європейські ігри. Веслування 
на байдарках і каное
16:00 Європейські ігри. Синхронне 
плавання
17:15 Європейські ігри. Боротьба 
жіноча
19:30 Європейські ігри. Настільний 
теніс
21:00 Новини
21:35 Європейські ігри. Щоденник
21:50 Подорожні
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Д/ф «У пошуках Греції»
02:20 Х/ф «Відділ убивств» 1с.
04:05 Т/с «Балканський експрес» 
05:00 Новини
05:35 Європейські ігри. Щоденник

   Телеканал 1+1

06:15 ТСН
06:45  «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10  «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45  «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10  «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45  «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10  «Сніданок з 1+1»
09:40 «Чотири весілля - 3»
11:00 «Свати - 1» (1)
12:00 ТСН
12:20 «Свати - 1» (1)
14:10 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені»
15:45 «Сімейні мелодрами - 5»
16:45 ТСН
17:10 Х/ф»Моя кохана Діла» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Свати - 2» (1)
21:40 «Свати - 2» (1)
22:45 «Скліфосовський» (1)
23:45 ТСН
00:05 Х/ф «Заручники» (2)
01:00 Х/ф «Чого хочуть жінки» (1)
03:05 Х/ф «Терпкий смак кохання» (1)
03:50 ТСН
04:15 Х/ф «Скліфосовський» (1)

05:00 «Служба розшуку дітей»
05:05 «Телемагазин»

   ICTV

05:10 Провокатор
05:55 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з Костян-
тином Стогнієм
10:10 «Чорний список». Т/с
12:45 Факти. День
13:10 Паралельний світ
14:05 Провокатор
15:05 Громадянська оборона
15:45 Факти. День
16:20 Громадянська оборона
16:45 Дістало!
17:50 «Лягавий». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з Костян-
тином Стогнієм
20:20 Громадянська оборона
21:10 Факти. Вечір
21:35 «Пристрасті за Чапаєм». Т/с
22:35 «Лягавий». Т/с
23:25 «Ганнібал». Т/с
01:05 «Від заходу до світанку». 
Х/ф (2)
02:50 «У полі зору». Т/с
04:15 «Куди ти поділася, Челсі?». Т/с

   Інтер

05:40 «Подробиці»
06:30 Мультфільми
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Жити далі»
10:20 Д/с «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»
12:45 «Судові справи»
13:45 «Сімейний суд»
14:00 Новини
14:20 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Завжди говори «Завжди»-5»
16:00 Новини
16:15 Т/с «Завжди говори «За-
вжди»-5» 
17:40 Новини
18:00  «Стосується кожного»
19:00  «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Поверни моє кохання» (2)
00:10 Т/с «Жити далі»

01:10 Т/с «Зцілення любов’ю»

   Новий Канал

05:50 Kіds Tіme
05:55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07:30 Kіds Tіme
07:32 М/с «Барбоскіни»
07:35 Kіds Tіme
07:37 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер
08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Друзі»
11:55 Т/с «Моя прекрасна нянька»
16:35 Т/с «Вісімдесяті»
18:00 Репортер
18:15 Абзац!
19:00 Т/с «Останній із Магікян»
20:55 Т/с «СашаТаня»
21:55 Герої та коханці
23:05 Х/ф «Скеля»
01:45 Абзац!
02:25 Репортер
02:30 Половинки
03:40 Зона ночі
05:30 25-й кадр

   СТБ

05:50 «Вікна-Новини»
06:25 «Все буде добре!»
08:05 «За живе!»

09:15 Х/ф «Діамантова рука»(1)
11:10 «Слідство ведуть екстрасенси»
12:10 «МастерШеф - 4»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
20:00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21:00 «Містичні історії-2 з Павлом 
Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
01:00 «Один за всіх»
02:05 Х/ф «Пригоди Квентіна 
Дорварда - стрільця королівської 
гвардії»(1)
03:35 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:05 Т/с «Адвокат»  (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00  «Говорить Україна»
12:20 Т/с «Країна 03»   (1)
14:20 Т/с «Адвокат»  (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Адвокат»  (1)
18:00  Т/с «Безсмертник. Рай там, де ти»   (2)
19:00 Події

19:45  «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Країна 03»   (1)
23:00 Події дня
23:30 Реальна містика
00:20 Т/с «Адвокат»  (1)
02:10 Події
03:00  «Говорить Україна»
04:00 Зірковий шлях
04:35 Т/с «Безсмертник. Рай там, 
де ти»   (2)
05:20 Події

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:30 Паспортний сервіс
08:35 Телемагазин
08:50 Спорт
09:00 Європейські ігри. Веслування 
на байдарках і каное
10:25 Подорожні
11:10 Погода

11:30 Європейські ігри. Стрільба 
кульова
12:05 Утеодин з Майклом Щуром
12:30 Дорогі депутати
13:00 Європейські ігри. Синхронне 
плавання. Боротьба жіноча. Стріль-
ба кульова. Веслування на байдарках 
і каное
16:00 Театральні сезони
16:25 Перша шпальта
17:00 Європейські ігри. Боротьба 
жіноча
19:30 Європейські ігри. Стрільба 
стендова. Синхронне плавання. 
Тхеквондо
21:00 Новини
21:35 Європейські ігри. Щоденник
21:50 Війна і мир
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Спорт
23:25 Вертикаль влади
23:55 Погода
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Дорогі депутати
01:45 Д/ф «Чемпіон Світу»
02:20 Х/ф «Відділ убивств» 2с.
04:05 Т/с «Балканський експрес» 2с.
05:00 Новини
05:35 Європейські ігри. Щоденник

Вівторок, 16 червня

   Телеканал 1+1

06:15 ТСН: 
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН: 
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН: 
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН: 
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:40 «Чотири весілля - 3»
11:00 Т/с «Свати - 1» (1)
12:00 ТСН: 
12:20 Т/с «Свати - 1» (1)
14:10 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені»
15:45 «Сімейні мелодрами - 5»
16:45 ТСН: 
17:10 . Х/ф «Моя кохана Діла» (1)
19:30 ТСН: 
20:30 Т/с «Свати - 2» (1)
21:40 Т/с «Свати - 2» (1)
22:45 Т/с «Скліфосовський» (1)
23:45 ТСН: 
00:05 Т/с «Заручники» (2)
01:00 Х/ф «Чого хочуть жінки» (1)
03:05 . Т/с «Терпкий смак кохання» 
(1)
03:50 ТСН: 
04:15 Т/с «Скліфосовський» (1)

05:00 «Служба розшуку дітей»
05:05 «Телемагазин»

   ICTV

05:10 Провокатор
05:55 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з Костян-
тином Стогнієм
10:10 «Чорний список». Т/с
12:45 Факти. День
13:10 Паралельний світ
14:05 Провокатор
15:05 Громадянська оборона
15:45 Факти. День
16:20 Громадянська оборона
16:45 Дістало!
17:50 «Лягавий». Детективний Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з Костян-
тином Стогнієм
20:20 Громадянська оборона
21:10 Факти. Вечір
21:35 «Пристрасті за Чапаєм». Т/с
22:35 «Лягавий». Детективний Т/с
23:25 «Ганнібал». Детективний Т/с
01:05 «Від заходу до світанку». 
Х/ф (2)
02:50 «У полі зору». Т/с
04:15 «Куди ти поділася, Челсі?». Т/с

   Інтер

05:40 «Подробиці»
06:30 Мультфільми
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Жити далі»
10:20 Д/с «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»
12:45 «Судові справи»
13:45 «Сімейний суд»
14:00 Новини
14:20 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Завжди говори «За-
вжди»-5»
16:00 Новини
16:15 Т/с «Завжди говори «За-
вжди»-5» 
17:40 Новини
18:00  «Стосується кожного»
19:00  «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Поверни моє кохання» (2)
00:10 Т/с «Жити далі»
01:10 Т/с «Зцілення любов’ю»

   Новий Канал

05:50 Kіds Tіme
05:55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07:30 Kіds Tіme
07:32 М/с «Барбоскіни»
07:35 Kіds Tіme
07:37 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер
08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Друзі»
11:55 Т/с «Татусеві дочки»
15:55 Т/с «Останній із Магікян»
18:00 Репортер
18:15 Абзац!
19:00 Т/с «Останній із Магікян»
20:55 Т/с «СашаТаня»
21:55 Герої та коханці
23:30 Х/ф «Літак президента» (2)
01:55 Абзац!
02:40 Репортер
02:45 Служба розшуку дітей
02:50 Половинки
03:35 Зона ночі
05:25 25-й кадр
00:35 Т/с «Мертва зона» (2)
01:55 «Свідок»
02:25 «Речовий доказ»
03:30 «Випадковий свідок»
04:35 «Свідок»
05:05 «Легенди бандитської Одеси»

   СТБ

05:30 «Вікна-Новини»
06:05 «Все буде добре!»
07:45 «За живе!»
08:55 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
11:10 «Слідство ведуть екстрасенси»
12:10 «МастерШеф - 4»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
20:00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21:00 «Містичні історії-2 з Павлом 
Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Давай поговоримо про секс»
00:30 «Один за всіх»
01:40 Х/ф «Корупція»(1)
03:00 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:05 Т/с «Адвокат»  (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00  «Говорить Україна»
12:20 Т/с «Країна 03»   (1)
14:20 Т/с «Адвокат»  (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Адвокат»  (1)

18:00  Т/с «Безсмертник. Рай там, 
де ти»   (2)
19:00 Події
19:45  «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Країна 03»   (1)
23:00 Події дня
23:30 Реальна містика
00:20 Т/с «Адвокат»  (1)
02:10 Події
03:00  «Говорить Україна»
04:00 Зірковий шлях
04:35 Т/с «Безсмертник. Рай там, 
де ти»   (2)
05:20 Події

   УТ 1

06:00 Вертикаль влади
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:30 Паспортний сервіс
08:35 Телемагазин
08:50 Спорт
09:00 Європейські ігри. Стрільба 

кульова
09:30 Європейські ігри. Стрільба 
з лука
10:35 Європейські ігри. Художня 
гімнастика
13:10 Війна і мир
13:50 Фольк-musіc
15:00 Європейські ігри. Стрільба 
з лука. Стрільба кульова. Стрільба 
стендова
16:05 Погода
16:15 Світло
17:00 Європейські ігри. Стрільба з 
лука. Боротьба вільна. Тхеквондо
19:30 ДебатиPRO
21:00 Новини
21:35 Європейські ігри. Щоденник
22:00 Слідство. Інфо
22:40 Мегалот
22:50 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Спорт
23:25 Тепло.ua
23:35 На слуху
23:55 Погода
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 ДебатиPRO
02:35 Х/ф «Відділ убивств» 3с.
04:10 Т/с «Балканський експрес» 3с.
05:00 Новини
05:35 Європейські ігри. Щоденник

Середа, 17 червня

TV-МАРШРУТ

Понеділок, 15 червня

З повагою, Боярська міська організація інвалідів війни та ЗС України

Вітаємо Лупича Нікіфора Михайловича та Максу Олександру  Іванівну з 90-річчям! 

Туристичні зльоти, які проводяться 
двічі на рік на Високому березі Ірпеня – 
свято спорту і туризму, але весняний зліт 
2015 року був особливим – ювілейним!

Боярський туристичний клуб «Іс-
кра» як організатор прийняв рішення 
сумістити цього року зльоти вікових 
категорій від 12 до 16 років та від 16 
років. Туристичні траси (крім водної) 
були розділені за ступенем складності, 
але високо над мальовничими лісами 
витав дух прагнення до перемоги.

Боярський туристичний клуб «Іс-
кра» щиро вітає переможців у кате-
горії від 12 до 16 років, які цього разу 
змагалися «двійками». 

Перше місце в загальному заліку 
змагань посіла команда «Бояри» — 

Дмитро та Данило Каневські (Боярка). 
Друге місце — команда з Вишневого 
«Едельвейс» (капітан Роман Лесик). 
Третє місце посіла команда «Іскра» – 
Сергій Гончаренко та Любов Сивенко.

Слід відзначити завзяття команди 
«Укропи» з Вишневого. Чудово показала 
себе на важких туристичних переправах 
команда дівчаток «Шалалала» з Новосі-
лок. Пишаємось командою «Сталкери» - 
Альона та Іван Пашкови, які перемогли 
з великим відривом у велотуристичному 
змаганні. А команда «Іскра» потішила 
майже ідеальним проходженням водних 
воріт у змаганні на байдарках.

Низкою яскравих багать пройшов 
традиційний конкурс «Кострові». Наші 
маленькі туристи щоразу перевершу-
ють власні рекорди в швидкості розкла-

дання вогнищ та кип’ятіння води. 
Організатори вдячні вихованцю 

БТК «Іскра» Дмитру Рязанцеву, а та-
кож Володимиру Пашкову та Павлу 
Куницькому за допомогу.

У змаганнях віком від 16 років ві-
таємо команду «КПІ» з Вишневого, 
яка продемонструвала високий про-
фесіоналізм під час подолання ту-
ристичної траси. У водних змаганнях 
впевнену перемогу зайняла команда 
«Шипи» (Анастасія та Юрій Чугаї). 

З великим задоволенням БТК «Іс-
кра» зустрічав новачків туристичного 
зльоту – команду з Боярки «Бродяги», 
яка посіла друге місце в конкурсі з 
перетягування канатів, але змусила 
попрацювати команду «Шипи», щоб  
відвоювати перше місце. 

Трохи про «Кулінарний конкурс». 
На дитячих змаганнях його вирішено 
не проводити, бо минулого разу я, як 
суддя, спробувавши «сирого, горіло-
го та з піском» почувала себе трохи не 
комфортно. Всі ґрунтовно підготу-
валися до конкурсу. Судді не змогли 
визначити головного переможця, вага-
ючись: чи віддати першість борщу під 
назвою «Сюрприз від тещі» (серед лісу – 
справжнє кулінарне диво!) від команди 
«Сніголіпи» з Новосілок, чи нашому 
фавориту всіх кулінарних конкурсів – 
команді «Шипи» в особі незмінного 
«найкращого кулінара всіх часів та на-
родів» Олександра Грабовенка. 

Команда «Шипи» приготувала 
страву під назвою «Ситий патріот» – 
поєднання підсмажених реберець з 

гарніром із суміші кукурудзяного бо-
рошна та «секретного інгредієнта» від 
Сашка. Судді, вражені «святом шлун-
ка», визначили аж два переможця! 

Команда «Бродяги» впоралась із 
завданням за рекордні 29 хвилин (кон-
курс тривав годину, за яку учасники 
мали розкласти вогнище та приготу-
вати свою оригінальну страву) та про-
демонстрували «бувалим» туристам 
повноцінний обід, приготовлений на 
звичайній пательні, але смачний і «з 
душею». Чудово попрацювала коман-
да «Партизани» зі своєю стравою під 
оригінальною назвою «Кисельов» та ді-
вчатка від команди «КПІ», яким, безпе-
речно, були віддані серця суддів за щиру 
та винахідливу презентацію страви.

Юлія апостолова

70-й ЮВІЛЕЙНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ЗЛІТ ВІДБУВСЯ!
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Четвер, 18 червня
   Телеканал 1+1

06:00 ТСН: 
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН: 
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН: 
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН: 
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:40 «Чотири весілля - 3»
11:00 Т/с «Свати - 3» (1)
12:00 ТСН: 
12:20 Т/с «Свати - 3» (1)
13:30 «Сліпа»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені»
15:45 «Сімейні мелодрами - 5»
16:45 ТСН: 
17:10 . Х/ф «Моя кохана Діла» (1)
19:30 ТСН: 
20:30 Т/с «Свати - 3» (1)
21:40 Т/с «Свати - 3» (1)
22:45 Максим Аверін і Марія Кулико-
ва в мелодрамі «Скліфосовський» (1)
23:45 ТСН: 
00:05 Аєлет Зурер у драмі «Заручники» 
(2)
01:00 Кіра Найтлі та Ендрю Гарфілд у 
драмі «Не відпускай мене» (2)
02:40 . Чуттєва мелодрама «Терпкий 
смак кохання» (1)
03:25 Кіра Найтлі та Ендрю Гарфілд у 
драмі «Не відпускай мене» (2)

05:00 «Телемагазин»

   ICTV

05:05 Студія Вашинтон
05:10 Провокатор
05:55 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з Костян-
тином Стогнієм
10:10 «Чорний список». Т/с
12:45 Факти. День
13:10 Паралельний світ
14:05 Провокатор
15:10 Громадянська оборона
15:45 Факти. День
16:20 Громадянська оборона
16:50 Дістало!
17:50 «Лягавий». Детективний Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з Костян-
тином Стогнієм
20:20 Інсайдер
21:05 Факти. Вечір
21:35 «Пристрасті за Чапаєм». Т/с
22:35 «Лягавий». Детективний Т/с
23:25 «Ганнібал». Детективний Т/с
01:05 «Віллард». Х/ф (2)
02:45 «У полі зору». Т/с
04:05 «Куди ти поділася, Челсі?». Т/с

   Інтер

05:40 «Подробиці»
06:30 Мультфільми
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»

07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Жити далі»
10:20 Д/с «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
12:45 «Судові справи»
13:45 «Сімейний суд»
14:00 Новини
14:20 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Завжди говори «Завжди» 6»
16:00 Новини
16:15 Т/с «Завжди говори «Завжди» 6»
17:40 Новини
18:00  «Стосується кожного»
19:00  «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Поверни моє кохання» (2)
00:10 Т/с «Жити далі» 
01:10 Т/с «Зцілення любов’ю»

   Новий Канал

05:50 Kіds Tіme
05:55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07:30 Kіds Tіme
07:32 М/с «Барбоскіни»
07:35 Kіds Tіme
07:35 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер

08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Друзі»
11:55 Т/с «Моя прекрасна нянька»
15:55 Т/с «Останній із Магікян»
18:00 Репортер
18:15 Абзац!
19:00 Т/с «Останній із Магікян»
20:55 Т/с «СашаТаня»
21:55 Герої та коханці
23:30 Х/ф «Дочка якудзи» (2)
01:10 Абзац!
01:55 Репортер
02:00 Служба розшуку дітей
02:05 Половинки
03:40 Зона ночі
05:20 25-й кадр
05:45 Служба розшуку дітей

   НТН

06:00 Х/ф «Постарайся залишитися 
живим» (1)
07:05 Х/ф «Не ставте Лісовику 
капканів» (1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні справи»
09:55 Т/с «Коломбо» (1)
11:35 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»
13:05 Т/с «Копи-новобранці - 2»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Хранитель»
17:00 «Детективи»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Хранитель»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»
23:40 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес - 3» 
(2)

00:35 Т/с «Мертва зона» (2)
01:55 «Покер. Велика гра»
02:45 «Свідок»
03:15 «Речовий доказ»
03:45 «Випадковий свідок»
04:30 «Свідок»
05:00 «Легенди бандитської Одеси»

   СТБ

05:20 «Вікна-Новини»
05:55 «Все буде добре!»
07:35 «За живе!»
08:50 «Зіркове життя. Найкоротші 
шлюби»
09:50 «Вагітна у 16»
10:45 «Доньки-матері»
11:40 «Слідство ведуть екстрасенси»
12:40 «МастерШеф - 4»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
20:00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21:00 «Містичні історії-2 з Павлом 
Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Я соромлюсь свого тіла»
00:30 «Один за всіх»
01:50 Х/ф «Тривожна неділя»(1)
03:10 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:05 Т/с «Адвокат»  (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною

09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00  «Говорить Україна»
12:20 Т/с «Країна 03»   (1)
14:20 Т/с «Адвокат»  (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Адвокат»  (1)
18:00  Т/с «Безсмертник. Рай там, де 
ти»   (2)
19:00 Події
19:45  «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Країна 03»   (1)
23:00 Події дня
23:30 Реальна містика
00:20 Т/с «Адвокат»  (1)
02:10 Події
03:00  «Говорить Україна»
04:00 Зірковий шлях
04:35 Т/с «Безсмертник. Рай там, де 
ти»   (2)
05:20 Події

   УТ 1

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

08:35 Телемагазин
08:50 Спорт
09:00 Європейські ігри. Стрільба 
з лука
11:00 Європейські ігри. Велоспорт
11:30 Європейські ігри. Стрільба 
кульова
12:15 Європейські ігри. Стрільба 
з лука
13:00 Європейські ігри. Велоспорт
14:10 Казки Лірника Сашка
14:20 Мультфільм
14:30 Надвечір»я
15:30 Європейські ігри. Спортивна 
гімнастика
18:15 Європейські ігри. Боротьба 
вільна
19:30 Європейські ігри. Стрибки 
у воду
20:00 Європейські ігри. Тхеквондо
21:00 Новини
21:35 Європейські ігри. Щоденник
22:00 «Схеми» з Наталією Седлецькою
22:40 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Слідство. Інфо
01:55 Д/ф «Шість ярдів грації»
02:20 Х/ф «Відділ убивств» 4с.
04:05 Т/с «Балканський експрес» 4с.
05:00 Новини
05:35 Європейські ігри. Щоденник

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН: 
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН: 
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН: 
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН: 
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:40 «Чотири весілля - 3»
11:00 Т/с «Свати - 3» (1)
12:00 ТСН: 
12:20 Т/с «Свати - 3» (1)
13:30 «Сліпа»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені»
15:45 «Сімейні мелодрами - 5»
16:45 ТСН: 
17:10 . Х/ф «Моя кохана Діла» (1)
19:30 ТСН: 
20:20 «Мультибарбара 2015»
21:00 «Вечірній Київ»
23:05 «Світське життя»
00:10 Х/ф «Шоколад» (1)
02:45 ТСН: 
03:10 Х/ф «Шоколад» (1)
05:05 «Телемагазин»
05:20 «Шість кадрів»

   ICTV

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Студія Вашинтон
05:10 Провокатор
05:55 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з Костян-
тином Стогнієм
10:10 «Чорний список». Т/с
12:45 Факти. День
13:10 Паралельний світ
14:05 Провокатор
15:05 Громадянська оборона
15:45 Факти. День
16:20 Громадянська оборона
16:45 Дістало!
17:50 «Лягавий». Детективний Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з Костян-
тином Стогнієм
20:20 Антизомбі
21:05 Факти. Вечір
21:35 «Пристрасті за Чапаєм». Т/с
22:35 «Лягавий». Детективний Т/с
23:25 «Ганнібал». Детективний Т/с
01:05 «Темна правда». Х/ф (2)
02:45 «У полі зору». Т/с
04:05 «Куди ти поділася, Челсі?». Т/с

   Інтер

05:40 «Подробиці»
06:30 Мультфільми
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини

07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Жити далі» 
10:20 Д/с «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»
12:00 Новини
12:45 «Судові справи»
13:45 «Сімейний суд»
14:00 Новини
14:50 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Завжди говори «Завжди» 
6»
16:00 Новини
16:45 Т/с «Завжди говори «Завжди» 
6»
17:40 Новини
18:00  «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00  «Чорне дзеркало»
23:30 Т/с «Як вийти заміж за міль-
йонера».  (2)
02:45 Т/с «Зцілення любов’ю»

   Новий Канал

05:50 Kіds Tіme
05:55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07:30 Kіds Tіme
07:32 М/с «Барбоскіни»
07:35 Kіds Tіme
07:37 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07:55 Kіds Tіme

08:00 Репортер
08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Друзі»
11:55 Т/с «Татусеві дочки»
15:55 Т/с «Останній із Магікян»
18:00 Репортер
18:15 Абзац!
19:00 Т/с «Останній із Магікян»
20:55 Т/с «СашаТаня»
21:55 Герої та коханці
23:20 Х/ф «Дика орхідея» (3)
01:25 Абзац!
02:10 Репортер
02:15 Половинки
03:45 Зона ночі
05:25 25-й кадр

   НТН

05:40 Х/ф «Кат»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:10 «Кримінальні справи»
10:05 Т/с «Коломбо» (1)
11:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»
13:10 Т/с «Копи-новобранці - 2»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Хранитель»
17:00 «Детективи»
19:00 «Свідок»
19:30 Х/ф «У Париж!»
22:00 Х/ф «Стрілець»
00:00 Х/ф «Турбулентність - 3: 
важкий метал» (2)
01:40 Т/с «Декстер - 4» (3)
03:30 «Свідок»

04:00 «Випадковий свідок»
04:40 «Речовий доказ»

   СТБ

05:50 Х/ф «Тривожна неділя»(1)
07:10 Х/ф «Американська дочка»(1)
09:10 Х/ф «П»ять років та один день»
11:05 Х/ф «Коли його зовсім не 
чекаєш»(1)
18:00 «Вікна-Новини»
18:45 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:50 Х/ф «Іронія долі, або З легкою 
парою!»(1)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 Х/ф «Іронія долі, або З легкою 
парою!»(1)
00:20 Х/ф «Ти - мені, я - тобі»(1)
02:00 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:05 Т/с «Адвокат»  (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00  «Говорить Україна»
12:20 Т/с «Країна 03»   (1)
14:20 Т/с «Адвокат»  (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Адвокат»  (1)
18:00  Т/с «Безсмертник. Рай там, 
де ти»   (2)

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

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:20 Агровектор
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 Новини звідусіль
08:30 Паспортний сервіс
08:35 Телемагазин
08:50 Спорт
09:00 Європейські ігри. Художня 
гімнастика
09:45 Європейські ігри. Стрільба 
кульова

11:00 Європейські ігри. Настільний 
теніс. Художня гімнастика
13:40 Віра. Надія. Любов
14:30 Погода
14:45 Європейські ігри. Стрільба 
стендова
15:30 Європейські ігри. Настільний 
теніс
16:30 Європейські ігри. Тхеквондо
17:00 Європейські ігри. Стрибки 
у воду
18:00 Європейські ігри. Настільний 
теніс
19:00 Європейські ігри. Стрибки 
у воду
20:00 Європейські ігри. Тхеквондо
21:00 Новини
21:35 Європейські ігри. Щоденник
22:00 Д/ф «Луганськ. Полюс від-
чуження»
22:50 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
01:45 Д/ф «Паперове місто»
02:20 Х/ф «Відділ убивств» 5с.
04:05 Т/с «Балканський експрес» 5с.
05:00 Новини
05:35 Європейські ігри. Щоденник

П’ятниця, 19 червня

   Телеканал 1+1

06:10 «Українські сенсації»
07:10 ТСН: 
08:00 Дісней! «Качині історії» (1)
08:30 Дісней! «Качині історії» (1)
08:50 «Маша і ведмідь» (1)
09:40 «Світське життя»
10:40 Х/ф «Каблучка з бірюзою» 
(1)
14:30 «Вечірній Київ»
16:30 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН: 
20:15 «Українські сенсації»
21:15 «Вечірній квартал»
23:15 Х/ф «Австралія» (2)
02:25 Х/ф «Каблучка з бірюзою» 
(1)
05:25 «Телемагазин»
05:40 «Неділя з Кварталом - 2»

   ICTV

05:35 Факти
06:05 М/с «Муча Луча»
06:45 Провокатор
08:35 Секретний фронт

09:30 Антизомбі
10:30 Дістало!
11:30 Громадянська оборона
12:45 Факти. День
13:00 Громадянська оборона
13:50 Інсайдер
14:45 «Пристрасті за Чапаєм». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини. Під-
сумки з Костянтином Стогнієм
20:05 «Дикий, дикий Вест». Х/ф
22:05 «Прошивка». Х/ф (2)
23:55 «Острів доктора Моро». 
Х/ф (2)
01:40 «Віллард». Х/ф (2)
03:15 «Куди ти поділася, Челсі?». 
Т/с

   Інтер

05:35 «Подробиці»
06:25 Мультфільми
06:50 Х/ф «Скринька Марії 
Медичи»
08:40 «Школа доктора Комаров-
ського»
09:30 Х/ф «4:0 на користь 
Танєчки»
11:15 Т/с «Так далеко, так близько

18:20 Т/с «Мама буде проти» 
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Мама буде проти» 
23:10 Т/с «Здрастуй, мамо» 
02:25 «Подробиці»
02:55 Т/с «Так далеко, так 
близько» 

   Новий Канал

06:05 Kіds Tіme
06:07 М/с «Губко Боб - Прямокут-
ні Штани»
08:05 Kіds Tіme
08:07 Уральські пельмені
10:00 Ревізор
12:20 Страсті за Ревізором
14:15 Т/с «СашаТаня»
19:00 Х/ф «Ципонька»
21:00 Х/ф «50 перших поцілунків»
22:50 Х/ф «Такі різні близнюки»
00:40 Х/ф «Дика орхідея» (3)
02:30 Половинки
03:40 Зона ночі
05:30 25-й кадр

   НТН

05:35 «Легенди бандитської 

Одеси»
06:00 Х/ф «Стамбульський 
транзит» (1)
07:20 «Детективи»
11:30 «Речовий доказ». Смерть у 
борделі
12:00 «Головний свідок»
12:55 «Випадковий свідок»
13:45 «Правда життя»
14:15 Х/ф «Стрілець»
16:10 Т/с «Тайга. Курс вижи-
вання»
19:30 Т/с «Грабуй награбоване»
21:15 Т/с «Удар у відповідь - 3» (2)
23:00 «Голі та смішні»
00:00 Х/ф «У Париж!» (2)
02:10 «Жорстокий спорт»
03:00 «Речовий доказ»
05:00 «Випадковий свідок»

   СТБ

06:25 Х/ф «Ілля Муромець»(1)
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
10:05 Х/ф «За сімейними обста-
винами»(1)
13:00 Т/с «Коли ми вдома»
14:00 Х/ф «Іронія долі, або З 

легкою парою!»(1)
18:00 Х/ф «Розумниця, красу-
ня»(1)
22:10 Х/ф «Чудес не буває»(1)
00:15 «Давай поговоримо про 
секс»
02:00 Х/ф «Сімь старих та одна 
дівчина»(1)
03:20 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/с «Адвокат»  (1)
07:00 Події
07:15 Т/с «Адвокат»  (1)
10:00 Реальна містика
10:50 Х/ф «Готель для Попелюш-
ки»  (1)
13:00 Т/с «Волошки  (1)
15:00 Події
15:20 Т/с «Волошки «   (1)
17:10 Т/с «Замок на піску»   (1)
19:00 Події
19:40 Т/с «Замок на піску»   (1)
21:50 Х/ф «Наречена мого на-
реченого»  (1)
23:50 Таємний код зламано. Код 
Джокера

00:45 Таємний код зламано. 
Думка
01:30 Події
02:10 Таємниці зірок
03:40 Події
04:20 Реальна містика
05:30 Таємний код зламано. Код 
Джокера

   УТ 1

06:00 Підсумки
06:20 Спорт
06:30 Погода
06:35 Крок до зірок
07:25 Спорт
07:30 Погода
07:45 У просторі буття
08:10 Спорт
08:20 Погода
08:30 «Золотий гусак»
08:50 Спорт
09:05 Погода
09:25 Європейські ігри. Стрільба 
кульова
10:30 Європейські ігри. Велоспорт
11:00 Європейські ігри. Стрільба 
кульова
12:15 Європейські ігри. Стрільба 

з лука
13:00 Європейські ігри. Велоспорт
14:00 Європейські ігри. Спортив-
на гімнастика. Бокс
18:15 Європейські ігри. Стрибки 
у воду
19:25 Європейські ігри. Стрибки 
у воду
20:15 Європейські ігри. Пляжний 
волейбол
21:00 Новини
21:35 Європейські ігри. Що-
денник
21:55 Утеодин з Майклом Щуром
22:25 Інша музика з Олексієм 
Коганом
22:50 Мегалот
23:00 Спорт
23:10 День Янгола
00:00 Погода
00:05 Від першої особи. Підсумки
01:15 Погода
01:20 Музичне турне
02:20 Х/ф «Відділ убивств» 
04:05 Т/с «Балканський експрес».
05:00 Новини
05:35 Європейські ігри. Що-
денник

Субота, 20 червня

Неділя, 21 червня
   Телеканал 1+1

06:25 Марійчин кінозал. М/ф
06:50 «Барток Пречудовий» (1)
08:05 Дісней! «Качині історії» (1)
08:35 Дісней! «Качині історії» (1)
09:00 Лотерея «Лото-забава»
09:40 М/ф «Ескімоска - 2: при-
годи в Арктиці» (1)
09:45 «Маша і ведмідь» (1)
10:15 ТСН: 
11:00 «Світ навиворіт: Латинська 
Америка»
12:00 «Інспектор Фреймут»
13:35 «Територія обману»
14:40 «Поверніть мені красу»
16:00 «Чотири весілля 4»
17:20 Нонна Гришаєва і Ростислав 
Хаїт у комедії «День радіо»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Віолетта з Атаманов-
ки» (1)
00:55 Х/ф «Сьомий маршрут» (1)
02:40 «Поверніть мені красу»
03:45 М/ф «Барток Пречудовий» 
(1)
05:20 «ТСН-Тиждень»

   ICTV

05:00 Факти
05:30 М/ф «Ліга справедливості. 
Криза двох світів»
06:40 «Леся+Рома». Комедійний 
Т/с
08:35 Зірка YouTube
11:00 Дивитись усім!
12:35 «Мисливці за привидами». 
Х/ф
12:45 Факти. День
13:00 «Мисливці за привидами». 
Х/ф
14:45 «Мисливці за привидами-2». 
Х/ф
16:45 «Дикий, дикий Вест». Х/ф
18:45 Факти тижня з Оксаною 
Соколовою
20:20 «Стелс». Х/ф
22:40 «Клітка». Х/ф (2)
00:40 «Темна правда». Х/ф (2)
02:20 Вражаючі сожети про роботу 
поліції
03:00 «Лавина століття». Х/ф (2)

   Інтер

05:35 М/фи
06:00 «Подробиці»
06:30 Х/ф «4:0 на користь 

Танєчки»
08:15 «Удалий проект»
09:05 «Готовимо разом»
10:00 «Орел і Решка. Ювілейний 
сезон»
10:55 Х/ф «Доля»
14:15 Т/с «Мама буде проти» 
18:30 Т/с «Опівдні на пристані» 
20:00 «Подробиці тижня»
21:30 Т/с «Опівдні на пристані» 
23:55 Т/с «Здрастуй, мамо» 
03:00 Д/ф «Дитяча жорстокість»
03:45 Т/с «Так далеко, так 
близько» 

   Новий Канал

05:55 Kіds Tіme
05:57 Х/ф «Маппети з космосу»
07:20 М/с «Пінгвіни Мадагас-
кару»
09:35 Kіds Tіme
09:37 М/с «Том і Джеррі»
11:55 Х/ф «Апартаменти Джо»
13:30 Х/ф «Такі різні близнюки»
15:05 Х/ф «Ципонька»
17:05 Х/ф «50 перших поцілунків»
19:00 Х/ф «Зять»
21:00 Х/ф «Мій пацан»
23:10 Х/ф «Керування гнівом» (2)

01:15 Х/ф «Маппети з космосу»
02:45 Половинки
03:50 Зона ночі
05:30 25-й кадр

   НТН

05:30 «Легенди бандитської 
Одеси»
06:30 Х/ф «Весняний призов» (1)
08:10 Т/с «Тайга. Курс вижи-
вання»
11:30 «Легенди карного розшуку». 
Кров за кров
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Випадковий свідок»
13:40 Х/ф «Ласкаво просимо в 
джунглі»
15:30 Х/ф «Зайчик» (1)
17:10 «Велика різниця по-
українськи»
19:00 Т/с «Пандора»
22:50 «Випадковий свідок»
23:00 «Головний свідок»
00:00 Х/ф «Комодо проти кобри» 
(2)
01:50 Х/ф «Турбулентність - 3: 
важкий метал» (2)
03:20 «Голі та смішні»
04:10 «Випадковий свідок»

04:55 «Речовий доказ»
05:25 «Легенди бандитської 
Одеси»

   СТБ

06:20 Х/ф «Вокзал для двох»(1)
08:55 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на Майдані»
10:50 Х/ф «Розумниця, красу-
ня»(1)
15:10 «Містичні історії-2 з Павлом 
Костіциним»
19:00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
20:55 Х/ф «Я щаслива»(1)
22:50 «Я соромлюсь свого тіла»
00:40 Х/ф «П»ять років та один 
день»
02:20 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Таємний код зламано. 
Думка
07:00 Події

07:40 Т/с «Волошки»  (1)
11:20 Т/с «Замок на піску»  (1)
15:10 Х/ф «Наречена мого на-
реченого»  (1)
17:10 Т/с «Моє кохане чудовись-
ка»  (1)
19:00 Події тижня з Олегом 
Панютою
20:00 Т/с «Моє кохане чудовись-
ка»  (1)
22:00 Х/ф «Готель для Попелюш-
ки»  (1)
00:00 Зірковий шлях
01:15 Події тижня з Олегом 
Панютою
02:05 Т/с «Безсмертник. Рай там, 
де ти»   (2)
05:50 Події тижня з Олегом 
Панютою

   УТ 1

06:00 Світ православ’я
06:30 Спорт
06:40 Погода
06:50 Шеф-кухар країни

07:40 Спорт
07:50 Погода
08:00 Спорт
08:10 Агровектор
08:30 Погода
08:35 Тепло.ua
08:50 Спорт
09:00 Європейські ігри. Батут. 
Аеробіка
10:20 Європейські ігри. Велоспорт
10:40 Європейські ігри. Стрільба 
кульова
11:40 Європейські ігри. Велоспорт
12:00 Європейські ігри. Стрільба 
з лука
12:50 Європейські ігри. Велоспорт
14:00 Європейські ігри. Стрільба 
з лука
16:00 Фольк-musіc
17:05 Погода
17:25 Європейські ігри. Художня 
гімнастика
19:00 Європейські ігри. Стрільба 
стендова. Стрільба кульова. 
Стрибки у воду.

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нащій телепрограмі позначається цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без на-
гляду батьків. 2 каегорія (жовтий трикутник) у нас цифра —цифра (2) дозволяється перегляд дітям від 14 років у присутності батьків. 
3 категорія (червоний чотирикутник) у нас —цифра (3) не рекомендовано до перегляду неповнолітнім за жодних умов.



712 червня 2015
№11 (269) ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Відповідно до ст. 7 Сімейно-
го кодексу України (далі – СК) 
передбачається загальна мож-
ливість врегулювання сімейних 
відносин договором, а в ст. 9 СК 
визнано регулювання сімейних 
відносин за домовленістю (до-
говором). Подружжя, батьки ди-
тини, батьки та діти, інші члени 
сім’ї та родичі можуть врегулю-
вати свої відносини за домовле-
ністю (договором).

Ст. 64 СК визначає право 
подружжя на укладення дого-
ворів між собою. Дружина та 
чоловік як фізичні особи мають 
право реалізувати свою цивіль-
ну правоздатність, укладаючи 
між собою усі договори, які не 
заборонені законом, зокрема 
договори купівлі-продажу, да-
рування, довічного утримання 
(догляду), спадковий договір.

Предметом договору між 
подружжям можуть бути речі, 
які належать на праві особистої 

власності кожному з них, а та-
кож речі, які є їхньою спільною 
сумісною власністю. 

Шлюбний договір
Особи, які подали заяву про 

реєстрацію шлюбу, а також по-
дружжя мають право за власним 
бажанням укласти угоду щодо 
вирішення питань життя сім’ї 
(шлюбний договір), у якій пе-
редбачити майнові відносини 
подружжя, в тому числі їхні май-
нові права та обов’язки як бать-
ків. Шлюбний договір повинен 
бути нотаріально посвідченим.

Шлюбний договір, укладений 
до реєстрації шлюбу, набирає 
чинності у день реєстрації шлюбу, 
а шлюбний договір, укладений 
подружжям   у день його нотарі-
ального посвідчення, про що має 
бути зазначено у тексті договору.

Шлюбний вік для жінок 
та чоловіків встановлюється 
у вісімнадцять років. Згідно зі                                                                   
ст. 92 СК Шлюбний договір 
може бути укладено особами, 
які подали заяву про реєстра-
цію шлюбу, а також подруж-
жям. Якщо шлюб реєструється 
з неповнолітньою особою (тоб-
то у віці від 14 до 18 років), на 
укладення з нею шлюбного до-
говору потрібна згода батьків 
або піклувальника. Письмова 
згода батьків або піклувальника 
неповнолітньої особи повинна 
бути нотаріально засвідчена.

Шлюбний договір регу-

лює майнові відносини між по-
дружжям, їхні майнові права та 
обов’язки. Цим договором можуть 
бути визначені майнові права та 
обов’язки подружжя як батьків.

У договорі можна визначи-
ти майно, яке дружина, чоловік 
передає для використання на 
спільні потреби сім’ї, а також 
правовий режим майна, пода-
рованого подружжю у зв’язку 
з реєстрацією шлюбу. Можна 
домовитись про непоширення 
на майно, набуте подружжям 
за час шлюбу, положень статті 
60 СК і вважати його спільною 
частковою власністю або осо-
бистою приватною власністю 
кожного з них; домовитись 
про можливий порядок поділу 
майна, у тому числі і в разі розі-
рвання шлюбу; передбачити ви-
користання належного їм обом 
або одному з них майна для за-
безпечення потреб їхніх дітей, а 
також інших осіб; включити до 
договору будь-які інші умови 
щодо правового режиму майна, 
якщо вони не суперечать мо-
ральним засадам суспільства.

У шлюбний договір не мо-
жуть бути включені умови, які 
суперечать правам дитини, а 
також ставити одного з подруж-
жя у надзвичайно невигідне ма-
теріальне становище. Ще одне 
обмеження стосується немож-
ливості передачі за шлюбним 
договором у власність одному з 

ЩО ТАКЕ ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР?

За визначенням Закону Украї-
ни «Про попередження насильства в 
сім’ї», який Верховна Рада України 
ухвалила 2001 року, насильство в 
сім’ї – це будь-які умисні дії фізично-
го, сексуального, психологічного чи 
економічного спрямування одного 
члена сім’ї по відношенню до іншо-
го члена сім’ї, якщо ці дії порушують 
конституційні права і свободи члена 
сім’ї як людини та громадянина і на-
носять йому моральну шкоду, шко-
ду його фізичному чи психічному 
здоров’ю. 

Жертвою домашнього насиль-
ства може стати будь-хто: жінка, 
яку постійно лає і б’є її чоловік, дів-
чинка-підліток, що страждає від 
сексуальних переслідувань свого ві-
тчима, хлопчик, якого лупцює ма-
ти-алкоголічка, старенька бабуся, 
що її ненавидять власні діти...

Закон розрізняє чотири види 
домашнього насильства: фізичне, 
психологічне, економічне, сексу-
альне.

Фізичне насильство в сім’ї – це 
навмисне нанесення побоїв, ті-
лесних ушкоджень одного члена 
сім’ї іншому, яке може призвести 
чи призвело до порушення нор-
мального фізичного чи психічного 
здоров’я або навіть до смерті по-
страждалого, а також до принижен-
ня його честі та гідності.

Сексуальне насильство в сім’ї – 
це протиправне посягання одного 
члена сім’ї на статеву недоторка-
ність іншого члена сім’ї, а також дії 
сексуального характеру по відно-
шенню до неповнолітнього члена 
сім’ї.

Психологічне насильство в сім’ї – 
це насильство, пов’язане з тиском 
одного члена сім’ї на психіку іншо-
го через навмисні словесні образи 
або погрози, переслідування, заля-
кування, які доводять постраждало-
го до стану емоційної невпевненос-
ті, втрати здатності захистити себе 
і можуть заподіяти або заподіяли 
шкоду психічному здоров’ю.

Економічне насильство в сім’ї – 
це навмисні дії одного члена сім’ї 
щодо іншого, спрямовані на те, 
щоб позбавити постраждалого жит-
ла, їжі, одягу та іншого майна чи 
коштів, на які він має законне пра-

во. Такі дії можуть заподіяти шкоду 
фізичному чи психічному здоров’ю 
або навіть призвести до смерті по-
страждалого.

Жертва насильства в сім’ї – 
член сім’ї, який постраждав від фі-
зичного, сексуального, психологіч-
ного чи економічного насильства з 
боку іншого члена сім’ї.
П’ять загальних видів домашнього насильства:

Чоловік – Жінка. 92-97 % актів 
насильства щодо жінок чинять чо-
ловіки. Чому так відбувається? Не 
тому, що чоловіки від природи гір-
ші, а тому, що існують у системі, в 
якій мають перевагу: влади, сили, 
грошей. Утримування чоловіком 
сім’ї зумовлює залежність жінки, 
бо домашня праця – виховання 
дитини, догляд за господарством та 
ін. суспільством не трактується як 
праця.

Батьки – Діти. У ставленні до 
дітей чоловіки і жінки чинять акти 
насильства порівну. Дитина має 
найбільший ризик стати жертвою 
домашнього насильства, бо вона не 
може себе захистити. Жінки страж-
дають від чоловіків-кривдників, а 
діти страждають як від чоловіків, 
так і від жінок-жертв. Ось так про-
довжується пекельний ланцюг на-
сильства. Це потрібно пояснювати 
потерпілим жінкам, тоді вони в 
більшості випадків припиняють на-
сильство над своїми дітьми.

Дорослі діти – Батьки. Це на-
сильство досить часто (хоч і не за-
вжди) має корені в минулому: часто 
це ті діти, які вже виросли і поверта-
ють батькам те насильство, яке про-
ти них свого часу чинили батьки.

Старші діти – Молодші діти. Це 
віддзеркалення ситуації батько-ма-
ти. Старші діти відчули смак влади, 
вони вважають, що свою владу, свої 
переваги над слабкими потрібно 
використовувати.

Член сім’ї – інший член сім’ї. Це 
вид насильства одних членів сім’ї 
над іншими. У ньому беруть участь 
свекрухи, невістки, тещі, зяті, ба-
бусі, дідусі, дядьки й інші родичі. 
Насильство відбувається над більш 
слабкими та беззахисними: людьми 
старшого віку чи дітьми; людьми з 
обмеженими фізичними чи психіч-
ними можливостями; людьми, які 
залежать від інших.

Особливості домашнього насильства:
• це не одноразова дія. Це про-

цес, що складається з циклів на-
сильства, які тримаються на про-
довженні стосунків потерпілої і 
кривдника;

• якщо один раз насильство в 
сім’ї з’явилося, то більш ніж віро-
гідно, що воно повториться;

• домашнє насильство завжди 
відбувається протягом тривалого 
проміжку часу і має тенденцію до 
зростання;

• це насильство між особами, як 
правило, залежними одне від одно-
го. Найчастіше домашнє насиль-
ство замовчується і приховується 
обома сторонами від оточення;

• з погляду винуватця воно є 
ефективним, швидким і найменш 
витратним засобом досягнення 
визначеної мети. Інші ненасиль-
ницькі методи потребують великих 
зусиль. Людина не відмовиться від 
того, що дає ефект. Якщо насильни-
ка не навчити іншому ефективному 
способу спілкування з близькими 
людьми, то він буде продовжувати 
чинити над ними насильство.

«Айсберг». Саме так можна 
схематично представити причини 
домашнього насильства, ділячи їх 
на «видимі» для суспільства й «при-
ховані».
Видима частина:

Незгода в сім’ї.
Невміння конструктивно 

розв’язувати конфлікти в родині, 
не застосовуючи силу.

Бідність, алкоголь чи наркотики.
Невидима частина.

Незгода з тим, що інша люди-
на – інакша і має право на особисте 
життя, на помилки.

Звичка використовувати силу 
для досягнення результату.

Замовчування проблем сім’ї та 
домашнього насильства. Тема, за-
крита для суспільства.

«Стан жертви», низька само-
оцінка. Прагнення насильника са-
моутвердитись за рахунок жертви.

Нерівність статей, особливо 
економічна. Головний та вирішаль-
ний голос чоловіків у сім’ї.

Ієрархічна структура стосунків 
у суспільстві.

Чому це відбувається? По-
перше, метою домашнього насиль-

ства завжди є встановлення контр-
олю над жертвою, коли кривдник 
намагається бути єдиним «розпо-
рядником» її життя. Підкоряючись, 
жертва стає безпорадною, не може 
правильно оцінювати ситуацію, 
більше навіть не намагається себе 
захистити. В такому стані постраж-
далі від домашнього насильства 
часто самі відмовляються від спроб 
їм допомогти. 

По-друге, в українському сус-
пільстві не прийнято розповідати 
про такі речі. На жаль, ми стика-
ємося зі «змовою мовчання» та 
прихованим осудом потерпілих 
від насильства в сім’ї: наприклад, 
розумна жінка, маючи науковий 
ступінь і досягнувши успіху в служ-
бовій кар’єрі чи бізнесі, не може 
говорити про те, що її б’є чоловік, 
який сам обіймає керівну посаду. А 
мати не може визнати, що її рідний 
син знущається над нею: вона, мов-
ляв, «сама винна» в тому, що не до-
годила, не так виховала, не зберегла 
сімейного вогнища. 

Така позиція хибна. Ніхто, ні-
коли і ні за яких обставин не має 
стати жертвою домашнього на-
сильства, бо насильство – це зло-
чин. У суспільстві утвердилися й 
багато інших стереотипів щодо на-
сильства, які перешкоджають по-
доланню цього явища. А, мабуть, 
найбільше згубно впливають на 
суспільну думку уявлення про те, 
що поодинокі випадки агресії не є 
насильством. Насправді це не так. 
Прояви домашнього насильства 
мають циклічний характер: випа-
док насильства – примирення – за-
спокоєння – посилення напруги – і 
знову насильство.

Кожного наступного разу цей 
цикл може скорочуватися в часі, а 
насильство – ставати більше інтен-
сивним та жорстоким.

У разі вчинення будь-якого виду 
насильства в сім’ї потрібно звер-
татися в центри соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді за тел.:           
(04598) 7-28-22, (044) 507-19-10, 
служби у справах дітей та сім’ї:                                                                                    
(044) 454-47-15, (04598) 40-371, 
служби дільничних інспекторів мі-
ліції та кримінальну міліцію у спра-
вах дітей органів внутрішніх справ.

подружжя нерухомого майна та 
іншого майна, право на яке під-
лягає державній реєстрації. 

Ст. 98 СК передбачено, якщо 
у зв’язку з укладенням шлюбу 
один із подружжя вселяється в 
житлове приміщення, яке нале-
жить другому з подружжя, сто-
рони у договорі можуть домови-
тися про порядок користування 
ним. Подружжя може домови-
тися про звільнення житлового 
приміщення тим з подружжя, 
хто вселився в нього, в разі розі-
рвання шлюбу, з виплатою гро-
шової компенсації або без неї. 

Умовами шлюбного договору 
може бути передбачена можли-
вість надання утримання одно-
му з подружжя незалежно від 
непрацездатності та потреби у 
матеріальній допомозі, а також 
можливість припинення права 
на утримання одного з подруж  
жя у зв’язку з одержанням ним 
майнової (грошової) компен-
сації. Сторони можуть включи-
ти до договору й інші умови. У                  
ст. 99 СК встановлена спрощена 
процедура примусового вико-
нання обов’язку по утриманню. 
Наділення нотаріуса правом вчи-
нення виконавчого напису на 
шлюбному договорі підтверджує 
ту обставину, що нотаріус є орга-
ном захисту сімейних прав особи.

Шлюбний договір може 
включати положення про поря-
док зміни його умов, загальний 

строк його дії, а також термін дії 
окремих прав та обов’язків.

У шлюбному договорі може 
бути встановлені умови чиннос-
ті договору або окремих його 
положень і після припинення 
шлюбу. Зміни до шлюбного до-
говору можуть бути внесені лише 
подружжям шляхом укладання 
відповідної угоди, яка підлягає 
обов’язковому нотаріальному 
посвідченню (ст. 100 СК). Угода 
про зміну шлюбного договору 
нотаріально посвідчується. 

Ст. 101 СК надає подружжю 
право на відмову від шлюбного 
договору. Така відмова може бути 
подана і тими, шлюб між ким ро-
зірвано. Чинність шлюбного до-
говору припиняється з моменту 
подання до нотаріуса заяви под-
ружжя про відмову від нього. 

На вимогу одного з подружжя 
шлюбний договір може бути ро-
зірваний за рішенням суду з під-
став, що мають істотне значення, 
зокрема, в разі неможливості 
його виконання. Відмова від до-
говору і розірвання договору – це 
різні правові категорії. Відмова 
від договору має наслідком дво-
сторонню реституцію, а у разі 
розірвання договору він втрачає 
чинність лише на майбутнє.

 Тетяна Єресько,
приватний нотаріус

києво-Святошинського 
районного нотаріального округу 

київської області

ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
Державтоінспекція нагадує, 

що на території Києво-Святошин-
ського району тривають заходи, 
направлені на виявлення та при-
пинення фактів незаконного ви-
користання надр.

У результаті незаконного 
видобування піску і піщано-
гравійної суміші державі завда-
ється значних економічних та 
екологічних збитків. Криміно-
генна ситуація в цій сфері зали-
шається складною.

З метою активізації роботи 
з попередження та розкриття 
кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із надрокористу-
ванням, виявлення та знешко-
дження злочинних груп, що 
займаються незаконним видо-
буванням піску і піщано-гра-
війної суміші з русел річок, до 
кінця цього року на території 
області тривають оперативно-
профілактичні заходи під умов-
ною назвою «Надра». 

Так, працівниками ДАІ на-
шого району 27 травня у Боярці 
зупинено КАМАЗ, який перево-
зив 10 тонн торфу без документів.

У червні на території Києво-Свя-
тошинського району проводиться 
комплекс профілактичних заходів 
по забезпеченню безпеки пасажир-
ських перевезень «Автобус-2015».

Основною метою та завдан-
ням цих заходів є профілактика 
аварійності на пасажирському 
автомобільному транспорті, по-
передження порушень Правил 
дорожнього руху водіями авто-
бусів, особливо тих, що надають 
послуги з перевезення пасажирів.

Під час проведення акції 
планується особливу увагу звер-
тати на дотримання норм міст-
кості автобусів та їх експлуатації, 
швидкісних режимів руху, вимог 
перевезення дітей, проїзду пере-
хресть та залізничних переїздів.

Працівники ДАІ посилять 
контроль за технічним станом, 
екіпіровкою та санітарним ста-
ном салонів автобусів, за дотри-
манням водіями ПДР України 
та законодавства у сфері паса-
жирських перевезень.

Відділення даі з обслуговування 
києво-Святошинського району

ДАІ ПОВІДОМЛЯЄ

КОНСУЛЬТАЦІЯ НОТАРІУСА
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ГОРОСКОП
Овен

Навчіться працювати не лише за бажанням, 
але й за розкладом. Завдяки невтомній роботі ви 
зможете отримати бажаний результат. Не втрачай-
те почуття міри і для всього знаходьте час. Не слід 
забувати про дітей, особисте життя, відпочинок. 
Емоції надихатимуть вас на нові ідеї, вселятимуть 
оптимізм. 

Телець
Ви відчуєте внутрішню боротьбу між совістю і 

почуттям обов’язку. Ваше оточення переконаєть-
ся, що з вами слід рахуватися. Якщо ви це відчує-
те, то бажано піти на певні зміни. Це допоможе у 
співпраці і у відносинах з партнерами.

Близнюки
Для щастя вам потрібна душевна теплота, під-

тримка друзів, розуміння і визнання таланту. Тому 
вдосконалюйте свій внутрішній світ, займайтеся 
пошуком духовних цінностей. Розпочніть справу, 
перспективну для вас і ваших дітей. Для успіху слід 
діяти в інтересах колективну, не займатися інтри-
гами.

Рак
Ваші надії на щасливий випадок, швидке 

отримання результату, прибутку, не докладаючи 
особливих зусиль, розтануть, як ранковий туман. 
Тільки духовна мета дасть відчуття спокою і щас-
тя. Дотримуйтесь складеного плану, не витрачайте 
марно свій час, потурбуйтесь про партнерів, друзів, 
рідних.

Лев
Бажано завершити організаційні питання, 

оформлення документів. Допомагаючи рідним, 
сусідам, колегам, ви заслужите їх вдячність і лю-
бов. А ті, хто хоче увагу і любов отримати, нікому 
не допомагаючи, залишаться самотніми у своїй ве-
личі або оточать себе уявною пошаною. 

Діва
Матеріальні труднощі, як каталізатор, вияв-

лять справжніх партнерів і друзів. У ділових від-
носинах головним спірним питанням може бути 
нерухомість. Щоб вирішити проблеми, слід згада-
ти мету, заради якої було укладено угоду. Почуття 
обов’язку допоможе налагодити відносини і вирі-
шити багато питань.

Терези
Вам бажано взяти відпустку і відпочити, а та-

кож приділити увагу особистому життю. Стежте 
за своєю зовнішністю, проявляйте обережність і 
делікатність у висловлюваннях. У цей час небез-
печно здійснювати безрозсудні вчинки. Той, хто 
піде на ризиковані кроки без партнерів, нічого по-
зитивного не створить.

Скорпіон
Ви потребуєте відпочинку на природі в приєм-

ному товаристві. Це зніме емоційне напруження. 
Непоступливість, надмірна гордість можуть ство-
рити навколо вас поле відчуженості. Слід навчити-
ся справедливо оцінювати чужі і власні недоліки, 
не впадайте у крайнощі.

Стрілець
Обставини будуть змушувати вас проявити 

найкращі риси характеру – альтруїзм і безкорис-
ливість. Матеріальні витрати допоможуть здобути 
авторитет, новий імідж, повагу. Ті, хто буде пере-
слідувати лише матеріальні інтереси, поступово 
втратять позиції, авторитет. 

Козеріг
Не треба бути максималістом і чекати всього 

в готовому вигляді. Слід працювати і спільно ви-
правляти помилки, узгоджувати спірні питання, 
розподіляти обов’язки. Уміння поступитися, змі-
нити плани, підхід, допоможе вам не втратити ро-
боту і зробить щасливими.

Водолій
Відпочинок в колі близьких людей позитивно 

вплине на психічний стан, зробить вас впевнени-
ми і радісними. Саме в цей момент вам потрібен 
буде помічник, якому можна довірити справу. Не 
можна все брати на свої плечі.

Риби
Взявши на себе зобов’язання перед колекти-

вом, слід показати, на що ви здатні. Таким чином 
перевірити рівень вашої освіти та спеціальності, 
що дасть можливість закласти основу для нової 
посади, підвищення рівня освіти, поїздки за кор-
дон. Ви повинні проявляти відповідальність, дис-
циплінованість заради вашого майбутнього.

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

8 12 червня 2015
№11 (269)КАЛЕЙДОСКОП

Комунальному підприємству
 «Інформаційне агентство «Боярка-інформ» 

потрібні: 
менеджер з реклами, головний бухгалтер 

Досвід роботи - обов’язковий
Звертатися за телефоном 

47-079

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ЖКП 

«Дніпрожитлосервіс» 
повідомляє споживачів        

послуг з утримання будинку 
та прибудинкової території 

за адресою: м. Боярка, 
вул. Білогородська 51, корп.5 
про коригування тарифу 

в наступних розмірах:
• для житлових приміщень — 
3,15 грн. за 1 м2 загальної 
площі квартири без ПДВ;

• для нежитлових приміщень — 
2,40 грн. за 1 м2  загальної площі 
без ПДВ.

пл. Михайлівська, 2-б
біля ТЦ «Боярка-Центр»

тепер без поседерників за новою адесою

Бетонна огорожа ДНЗ «Казка» 
6 червня перетворилась на поле 
діяльності для понад 70 юних та 
дорослих художників. Цього дня 
там було організовано конкурс 
дитячого та сімейного малюнка 
«Веселкова Україна-2015».

Конкурс відбувається на 
теренах Боярки вже третій рік 
поспіль, дякуючи небайдужим 
активним боярчанкам Олені 
Сакун, Вікторії Островській 
та Діані Доманській, яка цього 
року взяла на себе основну ро-
боту з організації свята. 

Головним спонсором кон-
курсу впродовж трьох років є 
компанія «Капарол», яка безко-
штовно надає якісні та безпечні 

фарби для малювання. Цього 
року до організації конкурсу 
долучились також громадська 
організація «Молодь Боярки», 
яка надала кошти для нагоро-
дження учасників та перемож-
ців, а також організувала солод-
кий стіл для всіх діток, які взяли 
участь у конкурсі. 

Найвагоміший творчий вне-
сок у проведення конкурсу зро-
били викладачі образотворчого 
мистецтва ЦТМ «Оберіг» Тетя-
на Поліщук, Тамара Поліщук та 
Ольга Василенко, які організо-
вували творчий процес, допо-
магали діткам розмалювати бе-
тонний паркан довжиною 68 м 
та загальною площею 136 кв. м. 

Перед журі постало непро-

КАЗКОВИЙ АЛЬМАНАХ НА БЕТОННОМУ ПАРКАНІ

сте завдання: визначити пере-
можців, адже всі без винятку 
малюнки були цікавими, усі     
дітки старалися і натхненно 
працювали. Переможцями ж 
стали Катя Міненко за роботу 
«Баба Яга»; сім’я Демченко за 
роботу «Пан Коцький», коман-
да сімей Пікуль та Кодинець за 
роботу «Котик і півник».

Завдяки всім учасникам, ор-
ганізаторам та викладачам бе-
тонна огорожа дитячого садка 
перетворилась на яскраву каз-
кову алею. Відтепер маленькі 
вихованці дитсадка щодня гу-
лятимуть з героями своїх улюб-
лених казок. 

Вікторія островська

КРИЛАТА РОДИНА – ПО СУСІДСТВУ
На ставку у с. Забір’я пара ле-

бедів вивела 8 маленьких пташе-
нят. Сімейство у повному складі 
щоранку випливає поснідати, і я 
сподіваюся, що цього літа змо-
жу зафіксувати на фото, як «гид-
кі каченята» поступово стануть 
чарівними білими красенями. 
Треба лише іноді зранку бувати 
на ставку з фотокамерою. І щоб 
була гарна погода.

Як бачимо, снідають ма-
ленькі лебеді абсолютно са-
мостійно. Щось там собі ви-
бирають з водоростей, іноді 
занурюючи голову на короткій 
шиї у воду та кумедно здіймаю-
чи лапками цілу завірюху з во-
дяних бризок. Батьки їх не го-
дують, лише охороняють малих, 
не випускаючи їх з поля зору, 
строго по черзі опускають голо-
ви у воду та знаходять й собі там 
щось смачненьке. 

Лебідь – найбільший водо-
плавний птах України. Пре-
красно літає. Але, що цікаво, 
побудувавши гніздо і висидів-
ши пташенят, більш ніж на мі-
сяць втрачає здатність літати. 
Просто у лебедів одночасно ви-
падають всі махові пера, і доки 
не виростуть нові, птах літати 
не може. Мабуть, ось так при-

рода турбується, щоб тато і 
мама не виявили легковажності 
і не подалися кудись, кинувши 
маленьких. Та про лебедів таке 
гріх і думати. Це буває з людьми, 
але ніяк не з лебедями, яких не-
даремно називають символом 
вірності. 

Віталій падалка


