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ЗАПРОШУЄМО
жителів міста
взяти участь
у святкуванні
Івана Купала.
Купальське вогнище,
вінки та дотик
до давніх українських
традицій  усе це чекає
на вас 6 липня.
Початок  о 17:00.
Місце проведення:
набережна біля
Лодочного ставка
(вул. Київська).

Новини
коротко
Державний прапор України
відтепер зустрічає усіх, хто
потрапляє в Боярку
з боку Петрівського.

***
У місті з'явилося ще одне
місце для відпочинку дітей.
Активісти та небайдужі жителі
провели благоустрій дитячого
майданчика біля будинку
по вул. Молодіжній, 77.

***
Боярчани, які по
справжньому люблять рідне
місто, вирішили довести це не
на словах, а на ділі. В
результаті  пофарбовано
автобусні зупинки
на Білогородському кругу та
по вулиці 50 років Жовтня.

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ: СПІЛЬНЕ БАЧЕННЯ
24 червня у Центрі реабілітації населення відбулася ділова гра
"Інвестиційна стратегія міста Боярка". Загальну концепцію залучення
коштів до нашого міста спільно розробляли представники місцевої влади,
бізнесу та громадськості. Грою це можна назвати досить умовно. Ведучі 
фахівці Центру Марія Кириленко та Анна Фломбойм  працювали з
аудиторією за системою "Шести капелюхів" британського психолога
Едварда де Боно. Ця методика дозволяє зробити розумову роботу
яскравою, захоплюючою і максимально ефективною. Давайте і ми,
"одягаючи" один за одним символічні капелюхи, пройдемося шляхом
пошуку інвестиційної стратегії.
Синій капелюх (колір, що стимулює
мислення)  це управління процесом.
Тож гру розпочали з аналізу: "Як буде
організовано роботу? Чого ми хочемо
досягти?". На цьому етапі всі дійшли
згоди, що без загального консолідова
ного бачення, яким шляхом має розви
ватися Боярка, не можна розпочинати
процес залучення інвесторів.
Білий капелюх (колір паперу як но
сія інформації). У цьому режимі мис
лення учасників цікавлять лише факти.
Вони визначають, що вже відомо, яких
даних не вистачає. Саме в цій частині
міський голова Тарас Добрівський зу
пинився на важливості залучення ін
вестицій для розвитку міста, а керівник
фінансовоекономічного відділу ви
конкому Олена Балуєва презентувала
документ "Боярка інвестиційна: факти,
аргументи, пропозиції", у якому пода
но портрет міста, теми потенційних ін
вестиційних проектів, перелік інвести
ційних об'єктів (документ можна знай
ти на офіційному сайті Боярської місь
кої ради www.boyarkainform.com).
Чорний капелюх (згадайте чорну
мантію судді) дозволяє дати волю кри
тичним оцінкам та побоюванням, вра
хувати можливі ризики. Перерахуємо
ті чинники, які, на думку учасників гри,
можуть стати на заваді ефективної ін
вестиційної стратегії: низька якість
містобудівної документації; відсутність

оновленого та затвердженого генпла
ну; не проведена інвентаризація інвес
тиційних об'єктів; не розвинена соці
альна інфраструктура;
відсутність сформова
ного іміджу міста та
його просування; при
належність міста до 4ї
чорнобильської зони;
дефіцит вільних тери
торій для забудови;
високий рівень коруп
ції; відсутність профе
сійної команди, яка
відповідала б за інвес
тиції; поділ міста на
сфери впливу між де
путатамибізнесмена
ми; низький рівень
зв'язку між громадою,
владою і бізнесом; від
сутність спеціалізова
ного інформаційного
ресурсу (порталу) для
потенційних інвесторів тощо.
Для конструктивної роботи вкрай
важливо вільно і повною мірою вияви
ти всі негативні фактори, проаналізу
вати їх, щоб потім "відкласти в сторо
ну" та перейти до наступного етапу.
Жовтий капелюх (сонячний колір як
символ оптимізму) вимагає переклю
чити свою увагу на пошук переваг і по
зитивних сторін ідеї, що розглядаєть

www.boyarkainform.com

ся. Тож на запитання, які чинники
сприяють надходженню інвестицій до
Боярки, були дані такі відповіді: пози
тивні зміни в країні; розуміння владою
необхідності активізувати залучення
коштів; бажання громади долучитися
до інвестиційного процесу та контро
лювати його; вдале географічне та ад
міністративне розташування міста;
природні ресурси (ліс, озера); багате
історичне минуле і культурні традиції;
непогане транспортне сполучення; на
явність потенційних інвестиційних
об'єктів, у тому числі для внутрішніх

вкладень; ініціативна креативна мо
лодь; позитивна демографічна тенден
ція.
Зелений капелюх (колір, що симво
лізує паростки, енергію життя). "Одяга
ючи" подумки такого капелюха, ми вно
симо пропозиції, продукуємо ідеї, мо
дифікуємо вже існуючі, шукаємо аль
тернативи, досліджуємо можливості,
даємо креативності зелене світло.

На цьому етапі всі учасники гри роз
ділилися на підгрупи, кожна з яких пра
цювала за обраним напрямком інвес
тицій. Пропонуємо їх загальній увазі.
"Боярка  місто вихідного дня".
Цей напрямок передбачає розвиток
нашого міста як такого, що буде при
вабливим для гостей, які залишали б у
нас свої гроші. На думку боярських ак
тивістів, це могло б бути змістовне ди
тяче дозвілля: творчі майстерні, аніма
ція, палац професій, рухливі ігри, оз
доровлення за допомогою тварин, ди
тячі туристичні маршрути (ліс, вода,
вело). Сімейне дозвілля: аквапарк,
крита ковзанка, стадіон, рекреаційні
зони в парках та на ставках, сімейний
та зелений туризм. Розвиток мережі
закладів харчування, які пропонували б
екологічно чисту їжу: домашню, націо
нальну, здорову, ексклюзивну. Насиче
не культурне життя: тематичні ярмар
ки, фестивалі, кіно, театр, художні сту
дії, виставки. Заклади елітного відпо
чинку: боулінг, більярд, теніс, комплек
си оздоровчорелаксаційних процедур
(спа, масаж та ін.) Майстеркласи для
дорослих  хенд мейд, кулінарні курси,
клуби здорового способу життя, зба
лансованого харчування тощо. Екс
клюзивні свята.
"Боярка  рай для туристів"  пе
редбачає виявити та розвинути турис
тичний потенціал міста, спираючись на
його славне історичне минуле та роз
виваючи екотуризм (активний відпочи
нок) і відповідну туристичну інфра
структуру (готелі, ресторани, туалети,
смітники). Зокрема, організувати мар
шрути для збирання грибів та ягід; ве
ломаршрути; екстримпарк; туристич
ні клуби; пляжний відпочинок; зимовий
відпочинок (сани, лижі, ковзани);
квестклуб; кінний туризм; фаетон
прогулянки.

11 стор.

2

На часі

¡ÓˇÍ‡

З перших

вуст

Водопостачання і водовідведення,
водопровід і каналізація  це сфера ді
яльності комунального підприємства
"БояркаВодоканал". Саме ці питання
нині особливо актуальні для підприємс
тва і жителів міста.
Яким чином організовано роботу щодо ка
налізування історичної частини міста та про
формування тарифів на воду розповідає ди
ректор КП "БояркаВодоканал" Микола
Давиденко.
Нині багато розмов точиться навколо
новозбудованого колектора та можли
вості підключення до нього новим або
нентам. Розкажіть, що потрібно зробити
жителю історичної частини міста, щоб це
благо цивілізації увійшло до його домів
ки.
 Справді, колектор збудовано. Він цілком
готовий до використання за прямим призна
ченням. Підключитися до нього абсолютно
реально. Перший крок  створити ініціативну
групу з жителів вулиці та написати заяву у
Водоканалі для одержання технічних умов на
підключення.
До заяви додаються: ксерокопія плану ді
лянки (будинок з землею). Вартість виготов
лення ТУ  149,17 грн. На його виготовлення
потрібно близько двох тижнів.
Другий крок  необхідно виготовити про
ект і погодити його у Водоканалі. Після цього

абонент отримує в міськраді ордер на про
ведення земляних робіт і самостійно (за
власні) кошти закуповує матеріали та прово
дить будівельні роботи по підключенню до
каналізаційного колектора. Після закінчення
будівельних робіт Водоканалом складається
акт відповідності виконаного будівництва те
хумовам та проекту.
Третій крок  укладення з Водоканалом
Договору на користування послугами з ка
налізації. При цьому встановлення лічильни
ка обліку води обов'язкове! Власникам свер
дловин необхідно встановити лічильник об
ліку води на свердловину для проведення
нарахувань за каналізацію.
Хто з жителів міста може скористати
ся цією можливістю?
 Підключитися до каналізаційної мережі, в
першу чергу, можуть мешканці вул. Кібенка,
Кооперативної, Пролетарської, Азовської,
Київської до перетину з вул. Шевченка та
провулка Базарного. По інших вулицях, та
ких як Лисенка та прилеглих до неї, необхід
но виконати топогеодезичну зйомку для
визначення абонентів, які зможуть підключи
тися до каналізаційної мережі. Наголошую,
що всі перераховані вище роботи викону
ються за рахунок абонента.
Жителів міста хвилюють чутки з приво
ду ймовірного підвищення ціни на воду.

пуку, "Силует ЛТД"  Б.А.
Яневичу, Школі "Леді"  І. Л.
Демидовій, ТОВ "ММ Буде
нерго"  В. А. Маріненко, а
також підприємцям С. М.
Дишльовській, О. М. Рябичу,
О. О. Глінкіній, В. І. Горенок та
усім тим, хто проявляє мило
сердя до інвалідів війни.
Ми щиро вдячні, що Ви не
забуваєте людей, які своєю
кров'ю заплатили за велику
Перемогу.
З повагою,
голова Боярської організації
інвалідів війни, ЗС та УБД
Володимир Нурищенко

ЗАРАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ СПОЖИВАЧІВ
коментуючи очікувані незручності
ПАТ "Київобленерго" пові
для споживачів, наголосив, що
домляє, що з 4 липня розпоч
реконструкція проводиться з ме
неться реконструкція повітря
тою підвищення надійності елек
них ліній 0,4 кВ Л1, Л2, Л3,
тропостачання: "За цей період
Л5 від ТП111. Ремонтні ро
буде проведено обрізку дерев,
боти триватимуть до 10 серпня
замінено лінії вводів до будинків
2014 року.
та інші необхідні роботи. Жителі
"Київобленерго" попереджає
згаданих вулиць, звісно, потер
усіх користувачів  жителів вулиць
патимуть від незручностей через
Радянської, Московської, Миру,
почергове відключення певних ді
Кірова, Енгельса, Громова, Вату
лянок житлового масиву від елек
тіна, Леніна та 40 років Жовтня
тропостачання. Та наголошую,
про планове відключення світла.
що ми робимо це заради підви
Напруга може бути відсутня що
щення якості електропостачання
денно з 8:00 до 18:00 і включати
та безпеки наших користувачів,
меться у нічний час.
особливо взимку, коли зростає
Заступник начальника Києво
споживання електроенергії",  за
Святошинського РП "Київобл
уважив Микола Шишковський.
енерго" Микола Шишковський,

гривень, яка видаватиметься протягом
трьох років та матиме назву "допомога
при народженні дитини".
При цьому виплата допомоги здійсню
ється одноразово в сумі 10320 гривень,
решта суми допомоги виплачується
протягом наступних 36 місяців рівними
частинами у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

представника ІГС;
 копії документів, що підтверджують ле
галізацію ІГС;
 інформація про результати діяльності
ІГС впродовж останніх двох років;
 контактна інформація для зворотного
зв'язку.
Установчі збори вирішено провести
6 серпня 2014 року. Час та місце прове
дення зборів буде визначено під час друго
го засідання ініціативної групи.
До складу громадської ради мають входи
ти представники інститутів громадянського
суспільства  громадських, релігійних, бла
годійних організацій, професійних спілок та
їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, орга
нізацій роботодавців, недержавних засобів
масової інформації та інших непідприєм
ницьких товариств і установ, легалізованих
відповідно до законодавства України.
Наголошуємо, що до складу громадської
ради може бути обрано не більше ніж по
одному представнику від кожного ІГС.
Членство в громадській раді є індивідуаль
ним. Тел. для довідок: (097) 9222243

Впродовж червня 2014
року.
 згідно із заявками
мешканців квартир на ад
ресу аварійнодиспет
черської служби управ
ління, виконано сантех
нічних робіт  18, по виве
зенню сміття  25;
Працівниками дільниці
благоустрою:
 проведено ямковий
ремонт покриття доріг по
вул. Київській, Жовтневій,
Леніна;
 відновлено ділянку
тротуару по вул. Київській
(роботи проводяться за
сприяння та підтримки
депутата Боярської місь
кої ради Олександра Бод
нюка та міського голови
Тараса Добрівського)
 встановлено дорожній
знак на залізничному пе
реїзді, тривають роботи
щодо відновлення дорож
ніх знаків на перетині вул.
Шевченка та Тарасів
ської, а також встановле
но тимчасові знаки за
вказаною адресою;
 триває покіс трави по
вул. Білогородській, Київ
ській, у парку Перемоги;
 зрізано 4 дерева, кро
новано 3 дерева;
Робота з боржниками
за житловокомунальні
послуги триває:
 укладено 95 договорів
з мешканцями приватно
го сектора на вивезення
ТПВ.
 подано 1 позовну зая
ву на суму 2703,33 грн.
про стягнення заборгова
ності за житловокому
нальні послуги.
 подано 12 судових на
казів про стягнення за
боргованості за житлово
комунальні послуги на су
му 114634,71 грн.
 задоволено 3 позовні
заяви на суму 40 593,84
грн.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СПЛЕСК ЕМОЦІЙ У БОЯРЦІ
27 червня в актовій залі
НВК "Гімназія  ЗОШ І ст."
відбулися урочистості з нагоди
Дня Конституції України.
Цьогорічне святкування спів
пало у часі з днем підписання
асоціації з ЄС. Таким чином подія
набула особливої ваги.

ТРИВАЄ ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
21 червня відбулось засідання ініціа
тивної групи по створенню громадської
ради при виконавчому комітеті Бояр
ської міської ради.
Було розглянуто питання: про обов'язко
ве подання для участі в установчих зборах
інститутами громадянського суспільства
(ІГС) заяви у довільній формі, підписаної
уповноваженою особою керівного органу
інституту громадянського суспільства, а
також про проведення установчих зборів.
Громадські організації, які хочуть увійти
до громадської ради, повинні подати заяву
та пакет документів. Заяви з обов'язкови
ми додатками слід подавати до виконавчо
го комітету Боярської міської ради або на
діслати за адресою: м. Боярка, вул. Білого
родська, 13.
До заяви додаються:
 рішення керівника ІГС (якщо інше не
передбачено установчими документами
ІГС) про делегування представника для
участі в установчих зборах, посвідчене пе
чаткою (у разі її наявності);
 біографічна довідка делегованого

 Досить тривалий
час  два роки  у Бо
ярці вартість води
залишалася незмін
ною. І це при тому,
що в інших населе
них пунктах ціна на
воду зростала. Це
об'єктивний процес.
Змушені визнати,
що складові витрат
на водопостачання та водовідведення знач
но зросли. Енергоносії подорожчали на 27,1
відсотка у порівнянні із закладеною в тарифі
ціною. Це ж відбулося з іншими складовими:
паливномастильні матеріали подорожчали
на 52 %, мінімальна заробітна плата зросла
на 29,4 %.
Оскільки КП "БояркаВодоканал" внесено
до реєстру підприємств, підпорядкованих
Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, то
затвердження тарифів належить до компе
тенції саме Національної комісії.
За довідками можна звертатися за адре
сою: вул. Молодіжна, 77, тел.: 41953.
Прийомні дні: понеділок, середа, п'ят
ниця з 8:00 до 17:00 (обідня перерва з
12:00 до 13:00).

Місяць без світла

ОСОБИ, ЯКІ ДОГЛЯДАЮТЬ ЗА ДИТИНОЮ,
ПОПОВНИЛИ РЯДИ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ВНЕСКУ
Із 1 липня 2014 року набрав чин
ності пункт 8 Закону України
№ 1166VII від 27.03.2014 "Про
запобігання фінансової ката
строфи та створення переду
мов для економічного зростан
ня в Україні", яким внесено
зміни до Закону України "Про
збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове держав
не соціальне страхування".
До ч. 1 ст. 4 включено п. 13, в
якому зазначено, що до платників
єдиного внеску також відносять
ся особи, які доглядають за дити
ною до досягнення нею трирічно
го віку та відповідно до закону отриму
ють допомогу по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та/або
при народженні дитини (до цього часу
єдиний внесок з допомоги при народ
женні не стягувався).
Пов'язано це з тим, що з 1 липня 2014
року ці два види допомоги фактично
об'єднуються в єдину для всіх новона
роджених дітей виплату в розмірі 41280

КП «БГВУЖКГ»
повідомляє:

ВОДА: ВІД І ДО

ДЯКУЄМО ЗА ЧУЙНІСТЬ
Боярська міська організа
ція інвалідів війни, Збройних
Сил та учасників бойових дій
висловлює вдячність органі
заціям та підприємствам за
надану членам нашої органі
зації благодійну допомогу з
нагоди 69ої річниці Дня Пе
ремоги, а саме: ГО "Ми ра
зом"  О. Д. Юракову, ПК
"Укргазтехзв'язок"  В. Д. Хо
рунженку, ППО ВРТП "Укрга
зенергосервіс"  П.В. Терен
тьєву, ТОВ "Таровіта" 
Р.І. Козаку, ТОВ "Мевідіг" 
І.Г. Дзюбі, ТОВ "Маркетторг"
А.В. Королю, ПП Коваленко
О.В., ПП Федотовій О.В., Лі
содослідній станції  А. І. Кар
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Є дати, які зміцнюють нації, вира
жають дух народу, символізують йо
го славне минуле, сьогодення й
майбутнє. До їхнього числа, безсум
нівно, відноситься і День прийняття
Конституції України, що відзначаєть
ся щорічно 28 червня.
З вітальним словом до присутніх
жителів міста звернувся міський го
лова Тарас Добрівський. Він взяв до
рук Основний Закон  Конституцію
України і зачитав окремі положення,
закладені в цьому документі. Окремі
статті Конституції декларують заса
ди законодавства, які торкаються
прав і обов'язків громадянина, виз
начають умови співжиття в демокра
тичному суспільстві демократичної
країни. Конституція  Основний за
кон держави, який гарантує наше
співжиття в країні, яка стала на шлях
розвитку у колі європейського спів
товариства.
Зустріч з представниками органів
місцевого самоврядування та орга
нів державної влади за участі Прези
дента України Петра Порошенка, на
якій був присутній Тарас Добрів
ський, підтвердила розвиток місце
вого самоврядування по шляху де
централізації влади, коли надход
ження до місцевого бюджету визна
чатимуть промисловоекономічні
здобутки на місцях.
Підписана Президентом України
Петром Порошенком економічна
частина угоди європейської асоціа
ції покладає великі надії на майбут
ній європейський розвиток України.
Нині майбутній конституційний роз
виток України залежить від нашої
співпраці з Євросоюзом, а особли
во, зважаючи на розгорнуту військо
ву агресію проти України.

Виступала на урочистому засідан
ні Ніна Харчук  заслужений журна
ліст України, відповідальний секре
тар журналу "Всесвіт", депутат кіль
кох скликань міської ради. Історич
ний шлях України, нагадала Ніна Фе
одосіївна, сягає понад 300літньої
давнини. Ще 5 квітня 1710 року геть
ман Війська запорізького Пилип Ор
лик запропонував суспільству свою
Конституцію, яка заклала перші єв
ропейські засади демократичної
держави і проголосила відповідаль
ність трьох гілок влади  законодав
чої, виконавчої і судової. Конститу
ція Пилипа Орлика  це європей
ський здобуток України, яка і сьо
годні заявляє про свою відданість
цивілізованим традиціям.
Саме 27 червня 1996 року почався
розгляд проекту Конституції Украї
ни, а через добу безперервних де
батів Михайло Сирота оголосив:
Конституцію України ухвалено, "за" 
315 депутатів. Після проголошення
Акта Незалежності України 24 сер
пня 1991 року  це вдруге Україна
видала документ планетарної зна
чимості.
Про європейськість України гово
рила директор Боярської ЗОШ № 1
Катерина Мелашенко, яка наголоси
ла на необхідності кожного боярча
нина виконувати засади Конституції
на своєму місці.
Урочистості з нагоди річниці Кон
ституції у Боярці були прикрашені
виступами місцевих художніх колек
тивів, зокрема представників худож
ньої самодіяльності Будинку культу
ри. Окремі виконавці та Народний
аматорський хор "Надія" під керів
ництвом Людмили Горлінської пред
ставили пісні, суголосні патріотич
ним уподобанням боярчан. Цього
дня слово "Україна" викликало до
даткові сплески емоцій та віру в пе
ремогу нашої держави на шляху де
мократизації суспільства.
Конституційний сплеск емоцій у
Боярці  так можна визначити уро
чистості з нагоди дня річниці Основ
ного закону України.

Актуально
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«СИДІТИ, СКЛАВШИ РУКИ, Я НЕ МОГЛА»
Війна на сході і потік біженців у спокійні області
України  такі реалії сьогодення. У Боярці нині також живуть
біженці. Їх приймають наші земляки, такі як пенсіонерка Ніна
Василівна Пархонюк,яка живе тут з 1975 року.

"Бояркаінформ" стало відо
мо, що поні Ніна надала житло
для біженців з Краматорська 
39річної Тетяни та її доньки, 15
річної Дарини. Вони приїхали до
Боярки 26 червня.
Чим Ви керувалися, коли
зважувалися на цей крок?
 Я побачила по телевізору жа
хіття, яке відбувається на сході, і
вирішила запросити дітей своєї
однокурсниці до себе. Сидіти і
далі дивитися новини, просто
склавши руки, я не могла. Досі я
не мала досвіду, як приймати бі
женців, тож доводиться бути
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"першовідкривачем".
Хто забезпечує їх перебу
вання?
 Вони самі і забезпечують.
Звичайно, я допомагаю як мо
жу: намагаюсь забезпечити
комфортне проживання. Адже
я розумію, що людям дуже
складно було залишити свій
будинок, рідних, друзів, які не
мають можливості виїхати. А
потрібно не втрачати віри в
світле майбутнє. Тетяна вже
влаштувалась на роботу в Бо
ярці, тож не все так сумно.
До нашої розмови приєдна

лася і Тетяна, і я цікавлюся вже
у неї:
Які труднощі виникли у Вас
під час виїзду?
 Перш за все, це труднощі з
квитками. Їх або взагалі немає,
або потрібно вистояти величез
ну чергу. Але нам пощастило. Ну
і звичайно ж  блокпости, у всіх
перевіряють документи, без
цього зараз вже ніяк.
Що змусило Вас покинути
рідні домівки?
 Постійні обстріли. Нещодав
но автобус потрапив під обстріл,
є загиблі. Всюди бронетран
спортери, вантажівки, солдати.
Страшно виходити з дому та пе
ребувати там також страшно.
Сусідній дев'ятиповерховий
будинок вщент розгромили,
просто обвалювались балкони.
Постійні перебої з водою та світ
лом. Зарплати та пенсії не пла
тять, адже немає навіть можли
вості, щоб гроші потрапили до
банкоматів  інкасаторські ма
шини відразу ж перехоплюють.
Чи планує Дарина йти до
10 класу в Боярці?
 Зараз ще невідомо. Турбує
невизначеність: що на тебе че
кає завтра? Чи вціліє школа? Бу
демо сподіватись, що Дарина
розпочне навчальний рік у рідній
школі.
На запитання, чи планують Те
тяна та Дарина залишитись тут,
чи повернутись додому, вони од
ноголосно кажуть, що повер
нуться до Краматорська, якщо
все буде спокійно. А нині мріють
про мирне небо, щасливе май
бутнє та про закінчення жахливої
війни, в якій гинуть люди.
Розмовляла
Євгенія Зозуля

БОЯРЧАНИ ЗАВЕЗЛИ ПРОДУКТИ У ДЕСНУ
30 червня у напрямку селища
Десна Чернігівської області вирушив
автомобіль, завантажений продуктами. Їх
зібрали боярчани: жителі будинку по вул.
Білогородській, 45, житлового масиву ЛОС
та історичної частини міста. Організували
акцію Боярська міська організація ветеранів
війни та праці, а також КиєвоСвятошинська
районна
організація
воїнів
інтернаціоналістів, які очолюють Лідія
Хоменко та Лариса Козленко.
"Ми розклеїли оголошення на під'їздах будин
ків,  розповідають організатори.  Люди щиро
відгукнулися, адже багато хто хоче зробити
власний посильний внесок у перемогу над теро
ристами. Впродовж двох днів було зібрано стіль
ки продуктів, що довелося двічі їздити до Десни.
Один з вантажів відвіз депутат Боярської міської
ради Андрій Арчаков".
"Я дуже вдячна квартальним та активістам, які
долучилися до збору продуктів: Нілі Макусі, Ользі
Інглятовській, Таїсії Бондар, Оксані Халицькій, Лю
бові Майданнік, Людмилі Овчаренко, Галині Сіна
юк, Надії Пасічник та іншим",  розповідає Лідія Хо
менко.
Завантажена машина рухалася швидко. Щоб во
дію їхалося веселіше, пасажири  Лідія Хоменко,
Лариса Козленко, Ніла Макуха та автор цих рядків 
співали.
У 169му навчальному центрі Міністерства обо
рони України, який дислокується у селищі Десна на
Чернігівщині, нині проходять бойову підготовку ба
тальйони територі
альної оборони Київ
щини. Зокрема, 25й
батальйон,
який
сформовано з жите
лів КиєвоСвятошин
ського району.
Воїнирезервісти
радо зустріли земля
ків з Боярки. Хлопці
розповіли, що навча
ються у Десні вже
більше місяця. За цей
час згадали військові
навички, отримані під
час строкової служби.
Днями вони мають
вирушити на схід для
участі в АТО. Заспо
коїли нас, що у них
все добре: обмунди
руванням та харчу
ванням вони цілком
забезпечені.

"Ось бачите, які джипи нам надали для пересу
вання,  показують вояки на солідну техніку.  Ми
вирушатимемо, завантажені по саму зав'язку. До
речі, вчора до нас навідалися депутати районної
ради  привезли гуманітарний вантаж, зібраний у
рамках всеукраїнської акції "Народ і армія  єдині".
А це: 31 бронежилет, засоби гігієни, необхідні мию
чі засоби, продовольство".
Користуючись нагодою, вояки подякували всім
землякам за підтримку і пообіцяли повернутися
додому цілими та неушкодженими. Хай їм Бог до
помагає!
Тетяна Зубкова,
фото автора
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УЧАСНИКИ АТО ПРИРІВНЯНІ
ДО УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

1 липня Верховна Рада
України надала статус
учасників бойових дій
усім військовослужбов
цям, а також членам ін
ших силових структур, які
беруть участь в АТО.
Статус учасників бойових
дій отримають: військовос
лужбовці (резервісти і вій
ськовозобов'язані) та пра
цівники Збройних Сил Укра
їни, Національної гвардії,
Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвід
ки, Державної прикордон

ної служби, осо
би рядового і на
чальницького
складу
Мініс
терства внутріш
ніх справ, які не
тільки захищали
незалежність, су
веренітет та те
риторіальну ці
лісність України,
брали участь в
забезпеченні
проведення ан
титерористичної
операції, а й бра
ли участь у за
безпеченні
її
проведення.
Згідно із законом, статус
буде надано військовослуж
бовцям Міністерства внут
рішніх справ, Управління
державної охорони, Дер
жавної служби спеціального
зв'язку й захисту інформації
та інших військових форму
вань, а також працівникам
підприємств, установ, орга
нізацій, які залучалися до
участі в антитерористичній
операції, у порядку, вста
новленому
законодав
ством.

УВАГА! ЗАЛІЗНИЧНИЙ ПЕРЕЇЗД
Державтоінспекція Ки
ївщини з 20 червня до 10
липня 2014 року прово
дить комплекс профілак
тичних заходів під наз
вою: "Увага! Залізничний
переїзд".
Акція проходить з ме
тою посилення дисциплі
ни водіїв транспортних
засобів та інших учасни
ків дорожнього руху під
час руху через залізничні
переїзди, у тому числі
при перевезенні пасажи
рів автобусами, профі
лактики дорожньотран
спортного травматизму
та визначення стану екс
плуатаційного утримання
залізничних переїздів.

залізничних переїздів, здій
снення обгону на переїздах
тощо.
За виявленими фактами
цих порушень працівники
ДАІ в межах компетенції
застосовують жорсткі захо
ди реагування до порушни
ків. Так, згідно із ч.2 ст. 123
Кодексу України про адмі
ністративні правопорушен
ня, під час порушення пра
вил руху через залізничні
переїзди на порушників
накладається штраф у роз
мірі від 850 до 1190 грн. або
позбавлення права керу
вання транспортним засо
бом від шести місяців до 1
року, або адмінарешт від 7
до 10 діб з оплатним вилу

Головну увагу наряди ДПС
ДАІ приділяють виявленню
та документуванню допу
щених водіями транспорт
них засобів порушень пра
вил проїзду залізничних пе
реїздів, у тому числі рух на
заборонений сигнал світло
фора та при звуковій сигна
лізації на переїзді, рух че
рез переїзд при закритому
шлагбаумі, невиконання ви
мог дорожніх знаків та роз
мітки проїзної частини, роз
ташованих на під'їздах до

ченням ТЗ (у його власника)
чи без такого.
Шановні учасники дорож
нього руху! Нагадуємо, що
нехтування правилами пе
реїзду залізничних переїз
дів, ігнорування правил
безпеки під час дорожнього
руху може призвести до
трагедії з жахливими нас
лідками.
Олег Лупіч,
ВДАІ Києво
Святошинського району

ШУКАЄМО СВІДКІВ ДТП
23.04.2014 р. о 23:30 у м. Боярка по вул. Білогород
ській, 134, поблизу Будинку урочистих подій, трапи
лася ДТП між автомобілем ВАЗ 2115 та моторолером.
Свідків події просимо звернутися до ВДАІ Києво
Святошинського району за адресою: м. Боярка, вул.
Вокзальна, 75/30, каб. № 1.
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
чергова 47 сесія

РІШЕННЯ № 47/2122
від 19 червня 2014 року
м. Боярка
Про розроблення детального плану
території під будівництво спортивно
оздоровчого комплексу в м. Боярка,
вул. Магістральна, 115
З метою розроблення детального плану
території під будівництво спортивнооздо
ровчого комплексу в м. Боярка по вул. Магіст
ральній, 115, керуючись Законом України
"Про місцеве самоврядування в Україні", За
коном України "Про регулювання містобудів
ної діяльності", Законом України "Про основи
містобудування", Порядком розроблення
містобудівної документації, затвердженим
наказом Міністерства регіонального розвит
ку, будівництва та житловокомунального гос
подарства України від 16.11.2011 № 290, 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Розробити детальний план території під
будівництво спортивнооздоровчого ком
плексу в м. Боярка, вул. Магістральна, 115.
2. Доручити виконавчому комітету Бояр
ської міської ради замовити детальний план
території під будівництво спортивнооздо
ровчого комплексу в м. Боярка, вул. Магіст
ральна, 115 у проектному інституті ДП "НДПІ
Містобудування".
3. Після розроблення детального плану те
риторії провести громадські слухання та по
дати містобудівну документацію на затвер
дження міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на заступника міського голови від
повідного напрямку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
чергова 47 сесія

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
засідання чергової 47 сесії
РІШЕННЯ № 47/2106
від 19 червня 2014року
м. Боярка
Про зміни у складі Робочої комісії
"По регулюванню діяльності з розміщення зовнішньої
реклами на території Боярської міської ради"
Відповідно до ст. 26, 30 Закону України "Про місцеве самоврядування",
п. 1 ст. 16 Закону України "Про рекламу", Земельного кодексу України,
Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 "Про
затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами", рішен
ням постійної депутатської комісії Боярської міської ради з питань регла
менту, депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку від
07.05. 2014 року та рішенням комісії "По регулюванню діяльності зовніш
ньої реклами на території Боярської міської ради від 02.06.2014 р. № 4, 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Вивести зі складу комісії Робочої комісії “По регулюванню діяльності
з розміщення зовнішньої реклами на території міста Боярка” головного
спеціаліста з земельних питань Т. С. Харенко, директора КП "ІА "Боярка
інформ" К. С. Осадчу, в. о. начальника КП "БГВУЖКГ" В. О. Мурдія
2. Ввести до складу робочої комісії “По регулюванню діяльності з розмі
щення зовнішньої реклами на території міста Боярка” головного спеціа
ліста із земельних питань Т. О. Ситніченко, директора КП "ІА "Боярка
інформ" Г. А. Коваленко.
3. Затвердити новий склад робочої комісії згідно з Додатком.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого зас
тупника міського голови В. А. Скочка.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
Додаток
до рішення № 47/ 2106
від 19.06.2014 р. сесії VІ скликання
Боярської міської ради
Склад робочої комісії
"По регулюванню діяльності з розміщення зовнішньої реклами
на території міста Боярка"
Голова робочого органу
1. Перший заступник міського голови
Секретар Робочої комісії
2. Головний спеціаліст з економічних питань
Члени Робочої комісії:
3. Головний спеціаліст з архітектури
4. Головний спеціаліст із земельних питань
5. Зав. юридичним відділом
6. Директор КП "ІА "Бояркаінформ"
7. Депутат Боярської міської ради
8. Депутат Боярської міської ради
9. Депутат Боярської міської ради

4 липня 2014 року
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергова 47 сесія
РІШЕННЯ № 47/2109
від 19 червня 2014 року
м.Боярка

Про визначення чисельності виконавчого комітету
та затвердження його персонального складу
Відповідно до п. 3 ч.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні, 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Визначити чисельність виконавчого комітету в кількості п'ятнадцяти осіб.
2. Затвердити персональний склад виконавчого комітету (Додається)
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням № 47/2109
сесії Боярської міської ради
VІ скликання
від 19.06.2014 року

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
1. Добрівський Тарас Григорович
2. Яник Ярослав Миколайович
3. Скочко Валерій Анатолійович
4.
5. Дубовецький Валерій Михайлович
6. Рябошапка Марія Андріївна
7. Івченко Юрій Олексійович
8. Ковальов Андрій Вікторович
9. Коржова Валентина Миколаївна
10. Левченко Сергій Леонідович

Скочко В. А.
Петруха О. А.
Романюк А. О.
Ситніченко Т. О.
Маруженко Л. В.
Коваленко Г. А.
Яременко Л. М.
Скринник О. Г.
Борецький О.П.

11. Олійник Федір Васильович
12. Тимошенко Наталія Михайлівна
13. Перфілов Олексій Львович
14. Прус Олександр Петрович
15. Рибачук В'ячеслав Сергійович

РІШЕННЯ № 47/2121
від 19 червня 2014 року
м. Боярка
Про розроблення детального плану
території під будівництво багато
квартирного житлового будинку між
вул. Молодіжна,вул. Чернишевського
та вул. Б. Хмельницького в м. Боярка
З метою розроблення детального плану
території під будівництво багатоквартирного
житлового будинку між вул. Молодіжна,
вул. Чернишевського та вул. Б. Хмельницько
го в м. Боярка, керуючись Законом України
"Про місцеве самоврядування в Україні", За
коном України "Про регулювання містобудів
ної діяльності", Законом України "Про основи
містобудування", Порядком розроблення
містобудівної документації, затвердженим
Наказом Міністерства регіонального розвит
ку, будівництва та житловокомунального
господарства України від 16.11.2011 № 290, 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Розробити детальний план території під
будівництво багатоквартирного житлового
будинку між вул. Молодіжна, вул. Чернишев
ського та вул. Б. Хмельницького в м. Боярка.
2. Доручити виконавчому комітету Бояр
ської міської ради замовити детальний план
території під будівництво багатоквартирного
житлового будинку між вул. Молодіжна,
вул. Чернишевського та вул. Б. Хмельницько
го в м. Боярка у проектному інституті ДП
"НДПІ Містобудування".
3. Після розроблення детального плану те
риторії провести громадські слухання та по
дати містобудівну документацію на затвер
дження міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на заступника міського голови від
повідного напрямку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ
Чергова 47 сесія
РІШЕННЯ № 47/2103
від 19 червня 2014 року м. Боярка
Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету за
І квартал 2014 року.
Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, пп. 4 п. а) ст. 28
Закону України "Про місцеве самоврядуван
ня в Україні", у відповідності з Бюджетним Ко
дексом України постановами Кабінету Мініст
рів України від 28.02.02 р. № 228 "Про затвер
дження порядку складання, розгляду, затвер
дження та основних вимог до виконання кош
торисів бюджетних установ" (зі змінами), зас
лухавши інформацію про виконання міського
бюджету за І квартал 2014 року та враховуючи
висновок постійної депутатської комісії з пи
тань фінансів, бюджету, соціальноекономіч
ного розвитку, зовнішньоекономічних зв'яз
ків, 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського
бюджету за 1 квартал 2014 р.
по доходах у сумі 12 873,3 тис. грн.,
а саме:
 загальний фонд  8 992,7 тис. грн.,
 спеціальний фонд  3 880,6 тис. грн., в т. ч.:
 бюджет розвитку м. Боярка  3 029,3 тис. грн.,
 субвенції з держбюджету на ремонт та ут
римання доріг  238,6 тис. грн.
по видатках у сумі 10 250,2 тис. грн.,
у тому числі
 загальний фонд  9 778,4 тис. грн. та спе
ціальний фонд  471,8 тис. грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на постійну депутатську комісію з
питань фінансів, бюджету, соціальноеконо
мічного розвитку, зовнішньоекономічних
зв'язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
чергова 47 сесія

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ
чергова 47 сесія
РІШЕННЯ № 47/2115
від 19 червня 2014 року

РІШЕННЯ № 47/2120
від 19 червня 2014 року
м. Боярка
м. Боярка

Про затвердження нового персонального складу
Редакційної ради КП "ІА "Боярка інформ"
Відповідно до п. 11 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", рішення VIII сесії Боярської міської ради від 30.11.2006 р. за
№ 08/355 "Про створення Редакційної ради КП "ІА "Бояркаінформ", з ме
тою внесення змін щодо персонального складу Редакційної ради КП "ІА
"Бояркаінформ", 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити новий персональний склад Редакційної ради КП "ІА
"Бояркаінформ" (Додаток).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з соціальних питань В. М. Дубовецького та на постійну де
путатську комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики,
законності та правопорядку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
Додаток до
рішення 47 сесії
Боярської міської ради
№ 47/2115 від 19.06.2014 року

2. Дубовецький В. М. З
3. Зубкова Т. В.
Члени Редакційної ради:
4. Добрівський Т. Г.
5. Неупокой С. Г.
6. Казаков Ю. Ю.
7. Харчук Н. Ф.
8. Єдаков Ю. І.
9. Коржова В. М.
10. Кравченко Л. Ф.
11. Лахтадир А. М.
12. Яровий В. М.

Міський голова
Депутат Боярської міської ради
Депутат Боярської міської ради
Депутат Боярської міської ради
Депутат Боярської міської ради
Член виконкому Боярської міської ради
Директор Боярського
краєзнавчого музею
Директор ЦСПР
Голова ОСББ "ЗорянийБоярка"

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
чергова 47 сесія

м. Боярка

Про затвердження Положення про порядок провадження
торговельної діяльності та надання послуг у місті Боярка
Керуючись ст. 25, 26, 27, 30 Закону України "Про місцеве самовряду
вання в Україні", Законами України "Про захист прав споживачів", "Про за
сади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності",
"Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", "Про ліцен
зування певних видів господарської діяльності", "Про забезпечення сані
тарного та епідемічного благополуччя населення", "Про оренду землі",
Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку про
вадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговуван
ня населення", "Правилами побутового обслуговування населення" та ін
шими нормативноправовими актами, що діють у сфері торгівлі, ресто
ранного господарства та побутового обслуговування, 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок провадження торговельної ді
яльності та надання послуг в місті Боярка (з текстом Положення можна оз
найомитись на офіційному сайті Боярської міської ради www. boyarkain
form.com).
2. Рішення сесії Боярської міської ради № 43/1985 від 25.02.2014 року
вважати таким, що втратило чинність.
3. Дане рішення підлягає опублікуванню в друкованому органі Бояр
ської міської ради газеті "Бояркаінформ".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови відповідного напрямку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати площу Леніна на площу Михайлівську в м. Боярка.
2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради звернутись із клопотанням
до Київської обласної філії ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України про
внесення до словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно площу
Михайлівську в м. Боярка.
3. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради повідомити всі відповідні
державні установи КиєвоСвятошинського району, які знаходяться на території міста,
про ухвалене рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
згідно з розподілом функціональних обов'язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

про проведення громадського обговорення
щодо перейменування вулиці Леніна у м. Боярка

Голова Ред. ради,
директор КП "ІА "Бояркаінформ"
Заст. голови Ред. Ради,
Заступник міського голови
Секретар Ред. ради
Гол. редактор газети "Бояркаінформ"

РІШЕННЯ № 47/ 2107
від 19 червня 20104 року

Про перейменування площі Леніна в м. Боярка
Керуючись ст. 25, 26, 37 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", За
коном України "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій",
Порядком проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присво
єння юридичним особам та об'єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам
права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, юві
лейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, затвердженого постановою Кабіне
ту Міністрів України від 24.10.2012 р. № 989, 

Повідомлення

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ
КП "ІА "БОЯРКАІНФОРМ"
1. Коваленко Г. А.

міський голова
секретар ради
перший заступник міського голови
заступник міського голови
заступник міського голови
керуюча справами
голова міського осередку громадської
організації "Фонд "Інваліди Чорнобиля"
кореспондент ТОВ "5 каналТВ”"
пенсіонерка, Почесний громадянин
КиєвоСвятошинського району
начальник дільниці КНГПА філії ВРТП
"Укргазенергосервіс" ДК "Укртрансгаз"
головний лікар клініки КП "Дентал"
підприємець
заступник начальника Києво
Святошинського РВ ГУ МВС України
в Київській області
координатор Боярського штабу
ГО "Самооборона Київської області"
член ГО "Боярська Самооборона"

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Громадське обговорення
проводиться виконавчим ко
мітетом Боярської міської ра
ди з метою залучити пред
ставників громадськості до
розгляду пропозицій щодо
перейменування вулиці Лені
на та врахування громадської
думки під час прийняття від
повідного рішення.
Участь у громадському обго
воренні можуть брати фізичні та
юридичні особи, а також гро
мадські об'єднання, що не є
юридичними особами.
Пропозиції (зауваження) учас
ників громадського обговорен
ня подаються до виконавчого
комітету Боярської міської ради
у письмовій формі чи електрон
ною поштою із зазначенням
прізвища, імені, по батькові та
адреси особи, яка їх подає, у
строк, передбачений в інформа
ційному повідомленні про про
ведення громадського обгово
рення.
Обговорення проводиться з
04.07.2014 р. до 01.08.2014 р.,
після чого питання буде винесе
не на розгляд постійної депутат
ської комісії з питань містобуду
вання, архітектури, земельних
ресурсів та адміністративноте
риторіального устрою Бояр
ської міської ради.
Рішення щодо перейменуван
ня вулиць міста приймає сесія
міської ради. Виконавчий орган
міської ради приймає рішення
щодо корегування вулиць міста
та направляє звернення до Ки
ївської обласної філії державно
го підприємства "Інформацій
ний центр" Міністерства юстиції
України щодо внесення змін до

словників Державного реєстру
речових прав на нерухоме май
но.
Виконавчий комітет Бояр
ської міської ради надає про
позицію перейменувати ву
лицю Леніна на вулицю Петра
Сагайдачного в м. Боярка.
Адреса виконавчого комітету
Боярської міської ради: 08154,
м. Боярка, вул. Білогородська,
13, тел.: (04598) 41815, еmail:
boyarkarada@ukr.net. Відпові
дальний за організацію розгля
ду пропозицій (зауважень) про
проведення громадського обго
ворення перейменування ву
лиць м. Боярка  головний спе
ціаліст з питань архітектури ви
конавчого комітету Боярської
міської ради Романюк Андрій
Олександрович.
Громадське
обговорення
здійснюватиметься у відповід
ності до Конституції України, За
кону України "Про місцеве са
моврядування в Україні", Закону
України "Про присвоєння юри
дичним особам та об'єктам пра
ва власності імен (псевдонімів)
фізичних осіб, ювілейних та
святкових дат, назв і дат історич
них подій", Порядку проведення
громадського обговорення під
час розгляду питань про прис
воєння юридичним особам та
об'єктам права власності, які за
ними закріплені, об'єктам права
власності, які належать фізич
ним особам, імен (псевдонімів)
фізичних осіб, ювілейних та
святкових дат, назв і дат історич
них подій, затвердженого пос
тановою Кабінету Міністрів
України від 24.10.2012 р. № 989.

¡ÓˇÍ‡


Офіційно

4 липня 2014 року

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
чергова 47 сесія

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
чергова 47 сесія
РІШЕННЯ № 47/2104
від 19 червня 2014 року

м. Боярка

Про внесення змін до рішення позачергової 41 сесії
Боярської міської ради VI скликання від 24.01.2014 року №
41/1889 "Про затвердження міського бюджету на 2014 рік"
Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве са
моврядування в Україні", Бюджетним кодексом України, рішен
ням Боярської міської ради VI скликання від 24.01.2014 року
№ 41/1889 року "Про затвердження міського бюджету на 2014
рік", 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до функціональної та економічної структури
видатків загального фонду міського бюджету за рахунок залишку
коштів на початок 2014 року на суму 1 258 500,00 грн., а саме:
 по КФК 070101 збільшити асигнування по КЕКВ 2274 на
316 000,00 грн.
 по КФК 070101 збільшити асигнування по КЕКВ 2273 на
54 425,00 грн.
Всього по КФК 070101: +370 425,00 грн.
 по КФК 090412 збільшити асигнування по КЕКВ 2730 на
40 000,00 грн.
 по КФК 100203:
 збільшити асигнування по КЕКВ 2273 на 300 000,00 грн.
 збільшити асигнування по КЕКВ 2610 на 383 215,00 грн.
Всього по КФК 100203: +683 215,00 грн.
 по КФК 110201 збільшити асигнування по КЕКВ 2271 на
32 000,00 грн.
 по КФК 110204:
 збільшити асигнування по КЕКВ 2111 на 35 000,00 грн.
 збільшити асигнування по КЕКВ 2120 на 13 000,00 грн.
Всього по КФК 110204: +48 000,00 грн.
 по КФК 120201 збільшити асигнування по КЕКВ 2610 на
72 000,00 грн.
 по КФК 250404 збільшити асигнування по КЕКВ 2610 на
12 860,00 грн.
2. Внести зміни до функціональної та економічної структури
видатків загального фонду міського бюджету в межах планових
асигнувань на 2014 рік, а саме:
 по КФК 070101:
 зменшити асигнування по КЕКВ 2111 на 239 895,00 грн.
 зменшити асигнування по КЕКВ 2120 на 86 180,00 грн.
 збільшити асигнування по КЕКВ 2230 на 200 000,00 грн.
 збільшити асигнування по КЕКВ 2272 на 41 100,00 грн.
 збільшити асигнування по КЕКВ 2273 на 102 400,00 грн.
 збільшити асигнування по КЕКВ 2274 на 104 575,00 грн.
Всього по КФК 070101: +122 000,00 грн.
 по КФК 070201:
 зменшити асигнування по КЕКВ 2111 на 100 000,00 грн.
 зменшити асигнування по КЕКВ 2120 на 36 000,00 грн.
 збільшити асигнування по КЕКВ 2230 на 14 000,00 грн.
Всього по КФК 070201: 122 000,00 грн.
 по КФК 110201:
 зменшити асигнування по КЕКВ 2210 на 5 000,00 грн.
 зменшити асигнування по КЕКВ 2250 на 1 000,00 грн.
 збільшити асигнування по КЕКВ 2271 на 6 000,00 грн.
Всього по КФК 110201: 0,00 грн.
3. Внести зміни до функціональної та економічної структури
видатків спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвит
ку) в межах планових асигнувань, а саме:
 по КФК 150101 зменшити асигнування КЕКВ 3210 на
1 201 862,00 грн. (капітальні трансферти КП "БВУЖКГ" на ре
конструкцію парку Перемоги  1 201 862,00 грн.);
 по КФК 250380 збільшити асигнування по КЕКВ 3220 на
200 000,00 грн. (субвенція з місцевого бюджету районному
бюджету на придбання вентиляційного обладнання з монтажем
для підвального приміщення Боярського навчальновиховного
комплексу "Гімназія  ЗОШ І ст.");
 по КФК 110201 збільшити асигнування по КЕКВ 3132 на
40 000,00 грн. (на капітальний ремонт даху приміщення бібліо
теки по вул. Молодіжна 77);
 по КФК 070101 збільшити асигнування по КЕКВ 3132 на
169 093,00 грн. (29 093,00 грн.  на капітальний ремонт даху
приміщень ДНЗ "Лісова казка", 140 000,00 грн.  на капітальний
ремонт котелень ДНЗ міста);
 по КФК 070101 збільшити асигнування по КЕКВ 3110 на
7 000,00 грн. (на придбання газового котла для ДНЗ "Берізка");
 по КФК 100203 збільшити асигнування КЕКВ 3210 на
87 900,00 грн. (12 329,55 грн.  капітальні трансферти КП
"БГВУЖКГ" на придбання багаторічних насаджень для озеленен
ня міста (туї), 17 570,45 грн.  капітальні трансферти КП
"БГВУЖКГ" на придбання кущорізів, 12 000,00 грн.  капітальні
трансферти КП "БГВУЖКГ" на придбання флагштоку з прапором
на клумбу в м. Боярка, 46 000,00  капітальні трансферти КП
"БГВУЖКГ" на придбання спецтехніки);
 по КФК 100201 збільшити асигнування КЕКВ 3210 на
323 100,00 грн. (241 400,00 грн.  капітальні трансферти КП
"БГВУЖКГ" на капітальний ремонт теплової мережі по вул. Гоголя,
50; 81 700,00 грн.  капітальні трансферти КП "БГВУЖКГ" на капі
тальний ремонт теплової мережі котельні "Космос" по вул. Біло
городській, 144).
 по КФК 100102 збільшити асигнування КЕКВ 3210 на
374 769 грн. (капітальні трансферти КП "БГВУЖКГ" на капіталь
ний ремонт житлового фонду, а саме:
 143 345,00 грн.  кап. трансферти на капітальний ремонт
ліфтів; 81 424 грн.  кап. трансферти на погашення кредиторської
заборгованості за 2013 рік по капітальному ремонту ліфтів;
150 000,00 грн.  кап. трансферти на капітальний ремонт покрі
вель будинків по вул. Пушкіна, вул. Калініна).
4. Перенаправити кошти:
 виділені КП "БГВУЖКГ" по КФК 100201 на придбання тепло
вого лічильника в сумі 46 000,00 грн., на капітальний ремонт теп
лової мережі котельні "Космос" по вул. Білогородській, 144);
 виділені КП "БГВУЖКГ" по КФК 150101 на погашення кредитор
ської заборгованості на початок 2014 року в сумі 150 000,00 грн., на
виконання проектних робіт по будівництву світлофорних об'єктів у
м. Боярка;
 виділені КП "БГВУЖКГ" по КФК 150101 на реконструкцію пар
ку Перемоги в сумі 38 000,00 грн., на капітальні трансферти КП
"БГВУЖКГ" на виготовлення проектної документації по реконс
трукції дороги (вул. Садова);
 виділені КП "БГВУЖКГ" по КФК 150101 на реконструкцію пар
ку Перемоги в сумі 20 558,00 грн., на виконання робіт з розроб
лення проектнокошторисної документації "Реконструкція доро
ги по вул. Молодіжній (влаштування тротуару, ділянка 2);
 виділені "КП "БГВУЖКГ" по КФК 100102 на погашення креди
торської заборгованості на початок 2014 року в сумі 1 320,00 грн.,
на виконання експертизи кошторисної документації капітального
ремонту ліфтів;
 виділені КП "БГВУЖКГ" по КФК 100203 на встановлення дитя
чих майданчиків на території міста в сумі 100 000,00 грн., на прид
бання спортивних майданчиків на території міста.
5. Внести відповідні зміни до додатків 2, 3, 4, 7, 8 "Рішення про
затвердження міського бюджету на 2014 рік".
6. По КФК 250380 КЕКВ 3210 виділити з міського бюджету
(бюджет розвитку) кошти в сумі 120 000,00 грн. у вигляді субвен
ції з міського бюджету до районного бюджету на капітальний ре
монт санвузлів початкової школи ЗОШ ІІІІ ст. № 5.
7. Після укладання угоди з КиєвоСвятошинською районною
радою про передачу коштів спеціального фонду міського бюдже
ту (бюджету розвитку) у вигляді субвенції з міського бюджету до
районного бюджету на капітальний ремонт санвузлів початкової
школи ЗОШ ІІІІ ст. № 5 та прийняття відповідного рішення район
ної ради про внесення змін до районного бюджету, внести зміни
до функціональної та економічної структури видатків спеціально
го фонду міського бюджету.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на пер
шого заступника міського голови В. А. Скочка.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 47 сесії № 47/2110
Боярської міської ради VІ скликання
від 19.06.2014 року

РІШЕННЯ № 47/2110
від 19 червня 2014 року
м. Боярка
Про затвердження персонального
складу постійних депутатських комісій
Розглянувши заяви та пропозиції депутатів Бояр
ської міської ради, відповідно до п. 5 ст. 14 Регла
менту Боярської міської ради №7/295 від 12.04.2011
року та п. 2 ч. 1 статті 26, п. 5 ст. 47 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити персональний склад постійних де
путатських комісій (Додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення пок
ласти на секретаря ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ
чергова 47 сесія
РІШЕННЯ № 47/2114
від 19 червня 2014 року
м. Боярка
Про нову редакцію рішення 42 сесії
Боярської міської ради VI скликання
від 06.02.2014 року № 42/1913
"Про затвердження Програми "Призов"
на 2014 рік"
Відповідно до ст. 15 Закону України "Про оборо
ну" від 6.12.1991 року, ст. 4, 7, 18 Закону України
"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від
21.10.1993 року, ст. 38 Закону України "Про військо
вий обов'язок та військову службу" від 4.04.2006 р.,
п. 22, ч. 1, ст. 26 Закону України "Про місцеве самов
рядування в Україні", 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ПОСТІЙНИХ ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЙ
БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ
І. Постійна депутатська комісія Боярської міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики,
законності та правопорядку
1.

Харчук Ніна Феодосіївна

Голова комісії

067 964 45 67

2.

Ялий Григорій Іванович

Заступник голови комісії

050 332 66 19

3.

Кокурін Михайло Іванович

Член комісії

43296 / 067 501 70 33

4.

Лемза Богдан Вікторович

Член комісії

050 334 98 79

5.

Коваленко Валентина Станіславівна

Секретар комісії

067 406 00 94

6.

Очкур Віктор Іванович

Член комісії

067 209 59 11

ІІ. Постійна депутатська комісія Боярської міської ради з питань духовності, освіти, культури, охорони
здоров'я, молодіжної політики, туризму та спорту
1.

Сафонов Володимир Михайлович

Голова комісії

096 235 19 16

2.

Пасько Сергій Петрович

Заступник голови комісії

098 212 00 49

3

Коваленко Сергій Станіславович

Член комісії

099 532 94 51

4.

Гурнак Людмила Дмитрівна

Секретар комісії

35286 / 050 334 56 98

5.

Ворошилова Леся Володимирівна

Член комісії

067 689 76 77 / 095 127 46 44

ІІІ. Постійна депутатська комісія Боярської міської ради з питань соціального захисту населення,
материнства і дитинства, екології, охорони довкілля, зеленого будівництва та рекреаційних зон, захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
1.

Іванченко Василь Віталійович

Голова комісії

097 944 68 57

2.

Божок Валентина Олександрівна

Секретар комісії

34487 / 096 864 76 06

3

Крушинська Людмила Андріївна

Член комісії

096 232 48 81

4.

Дарага Віра Іванівна

Член комісії

067 697 19 25

5.

Колесніков Юрій Анатолійович

Член комісії

096 332 10 12

6.

Яструбецький Іван Михайлович

Заступник голови комісії

050 658 03 79

ІV. Постійна депутатська комісія Боярської міської ради з питань промисловості, підприємницької діяльності,
торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку
1.

Михальов Євген Валентинович

Голова комісії

067 506 49 41

2.

Боднюк Олександр Володимирович

Заступник голови комісії

067 507 38 78

3

Пацьора Костянтин Григорович

Член комісії

36122 / 067 738 84 29

4.

Арчаков Андрій Миколайович

Член комісії

067 247 28 17

5.

Борецький Олександр Петрович

Секретар комісії

067 468 05 99

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Викласти рішення 42 сесії Боярської міської ра
ди VI скликання від 06.02.2014 року № 42/1913 "Про
затвердження Програми "Призов" на 2014 рік" в но
вій редакції, а саме:
"Про затвердження Програми призову,
мобілізаційної підготовки та мобілізації
на 20142020 роки"
Відповідно до ст. 15 Закону України "Про оборо
ну" від 6.12.1991 року, ст. 4, 7, 18 Закону України
"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від
21.10.1993 року, ст. 38 Закону України "Про військо
вий обов'язок та військову службу" від 4.04.2006 ро
ку, п. 22, ч. 1, ст. 26 Закону України "Про місцеве са
моврядування в Україні", 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму призову, мобілізаційної
підготовки та мобілізації на 20142020 роки (дода
ток 1 див. на офіційному сайті Боярської міської ра
ди www.boyarkainform.com).
2. Фінансування Програми проводиться за раху
нок коштів міського бюджету на 2014 рік (додаток 2
див. на офіційному сайті Боярської міської ради
www.boyarkainform.com).
3. Контроль за виконанням даного рішення по
класти на постійну депутатську комісію з питань со
ціального захисту населення, екології, охорони дов
кілля, зеленого господарства та рекреаційних зон,
захисту населення від наслідків Чорнобильської ка
тастрофи та заступника міського голови
В. М. Дубовецького.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

V. Постійна депутатська комісія Боярської міської ради з питань житловокомунального господарства,
енергозбереження, благоустрою міста
1.

Мірзаєв Анатолій Наріманович

Голова комісії

067 508 77 89

2.

Видря Олександр Володимирович

Заступник голови комісії

050 386 88 48

3

Скринник Олексій Григорович

Секретар комісії

067 393 86 10

3

Донець Віктор Петрович

Член комісії

067 505 51 61

4.

Тетянюк Сергій Михайлович

Член комісії

050 384 05 74

5.

Українець Руслан Олександрович

Член комісії

097 255 52 55

6.

Рябич Олександр Миколайович

Член комісії

067 841 34 78

VІ. Постійна депутатська комісія Боярської міської ради з питань містобудування, архітектури, використання
земельних ресурсів, адміністративнотериторіального устрою:
1.

Кривенко Валентина Володимирівна

Голова комісії

067 789 21 07

2.

Казаков Юлій Юрійович

Секретар комісії

067 501 66 62

3

Блик Зінаїда Олександрівна

Член комісії

067 465 33 75

4.

Єдаков Юрій Іванович

Член комісії

35094 / 066 298 88 01

5.

Михайлова Стелла Євгенівна

Член комісії

097 168 76 36

6.

Яременко Людмила Миколаївна

Заступник голови комісії

050 960 87 14

7.

Поліщук Олександр Петрович

Член комісії

098 972 63 03

VІІ. Постійна депутатська комісія Боярської міської ради з питань фінансів, бюджету, соціально
економічного розвитку, зовнішньо економічних зв'язків
1.

Неупокой Сергій Григорович

Голова комісії

050 440 38 45

2.

Чмут Євген Володимирович

Заступник голови комісії

050 351 14 89

3

Демидов Олексій Вікторович

Секретар комісії

067 441 77 98

4.

Мірзаєв Дмитро Анатолійович

Член комісії

067 209 94 53

5.

Матейко Анатолій Васильович

Член комісії

050 649 80 22

СЕКРЕТАР РАДИ

Я. М. ЯНИК

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергова 47 сесія
РІШЕННЯ № 47//2108
від 19 червня 2014 року
м. Боярка
Про затвердження переліку об'єктів комунального майна територіальної громади
м. Боярка, які передаються в оренду на конкурсних засадах
Керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 5 Закону
України "Про оренду державного і комунального майна" та відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846, "Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку
використання плати за оренду державного майна", рішенням конкурсної комісії по передачі в орен
ду комунального майна для здійснення підприємницької діяльності від 27.04.2014 року та рішенням
депутатської комісії з питань житловокомунального господарства, енергозбереження, благо
устрою міста від 06.2014 року, 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об'єктів комунального майна територіальної громади м. Боярка, які переда
ються в оренду на конкурсних засадах.
2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради організувати передачу в оренду об'єктів ко
мунальної власності на конкурсних засадах у випадках, передбачених чинним законодавством України.
3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на профільну постійну депутатську комісію.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

5

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
Додаток
до рішення чергової 47 сесії
Боярської міської ради VІ скликання
від 19.06.2014 року № 47/2108

№

Перелік об'єктів комунальної власності м. Боярка, що підлягають передачі
в оренду на конкурсних засадах

площа

1.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Маяковського, 41

266,9 кв. м

2.

Труба котельні за адресою: м. Боярка. вул. Білогородська. 53 для розміщення
мобільного зв'язку

10 кв. м

3.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 77

12,3 кв. м

4.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 134а

86,3 кв. м

5.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 23б

28,8 кв. м

6.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 65, кв. 2

57,7 кв. м

7.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Б. Хмельницького, 113

52,1 кв. м

8.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 134а

16,2 кв. м

9.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Дежньова, 62

109,9 кв. м

10.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Ворошилова, 26

102,9 кв. м

11.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Хрещатик, 7/32

75,4 кв. м

12.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 12/2

10 кв. м

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
чергова 47 сесія
РІШЕННЯ № 47/ 2118
від 19 червня 2014 року
м. Боярка

Про передачу будинку на баланс
ОСББ "Жовтневе 33" в м. Боярка
Відповідно до Законів України
"Про місцеве самоврядування в Ук
раїні", "Про об'єднання співвласни
ків багатоквартирного будинку",
постанови Кабінету Міністрів Украї
ни "Про реалізацію Закону України
"Про об'єднання співвласників ба
гатоквартирного будинку", на під
ставі листа голови ОСББ "Жовтне
ве33" від 10.06.2014 року № 14
Про передачу житлового будинку по
вул. Жовтнева, 33 на баланс ОСББ
"Жовтневе33", 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. З метою організації ефективно
го управління і якісного технічного
обслуговування житлового фонду бу
динку № 33 по вул. Жовтнева в м. Бо
ярка передати даний будинок на ба
ланс ОСББ "Жовтневе33" до
01.07.2014 р.
2. ОСББ "Жовтневе33" прийняти
житловий будинок по вул. Жовтнева,
33 відповідно до вимог чинного зако
нодавства України.
3. Мешканцям будинку та власни
кам офісних приміщень погасити за
боргованість за надані КП "Боярське
ГВУЖКГ" комунальні послуги.
4. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на постійну депу
татську комісію з питань житлового
комунального господарства, енер
гозбереження, благоустрою міста та
заступника міського голови.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Шустер LIVE
06:50 Спорт
06:55 Погода
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера бізнесу
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:30 М/ф
08:35 Корисні поради
09:00 ПРОФІЛАКТИКА
ПЕРШОГО КАНАЛУ
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну
України
15:25 Вікно в Америку
15:45 Погода
16:00 Футбол. Чемпіонат
світу2014
18:00 Д/ф "Європа. Далі
буде..."
19:00 Футбол. Чемпіонат
світу2014
21:00 Підсумки дня
21:40 "Неоголошена вій
на. Записки документа
ліста" Ф. 4 "25 травня.
Донецьк"
22:05 Погода
22:10 Д/ф "Київська ста
ровина. Світ мистецтва.
О. Вертинський. Майстер
ілюзорних світів"
22:40 Погода
22:55 Трійка, Кено, Се
кунда удачі
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

“1+1”
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 М/ф "Аладдін" (1)
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10:35 М/ф "Аладдін" (1)
10:55 Х/ф "Чоловік на го
дину"
12:55 Х/ф "Квартиран
тка"
14:50 Т/с "Величне сто
ліття. Роксолана  2" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль"
(1)
19:30 ТСН
20:30 Т/с "Вероніка:
втрачене щастя"
21:30 Т/с "Серце не ка
мінь" (1)
23:45 ТСН
00:05 Т/с "Чорна стріла"
(2)

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення
Мухтара 2" (1)
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 Х/ф "Я буду чекати
тебе завжди"
12:00 Новини
12:25 Х/ф "Я буду чекати
тебе завжди"
13:45 Д/с "Легенди ра
дянського розшуку"
14:00 Новини
14:20 Д/с "Легенди ра
дянського розшуку"
15:15 "Судові справи"
16:10 "Жди меня"
17:45 Новини
18:10 Токшоу "Стосуєть
ся кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить" (1)
20:00 "Подробиці"
20:40 Т/с "Впізнай мене,
якщо зможеш"
22:35 Т/с "ОдесаМама"
(2)
01:20 Т/с "Життя, якого
не було" (1)

2+2
06:00 "Обережно, мо
дерн!"
06:20
Х/ф "Місія на
Марс" (1)
08:30 Д/п "Знищені за
мить"
10:30 Д/п "Протистояння
тварин"
11:30 Д/п "Сто один пес"
12:30 Д/п "Зброя майбут
нього"
13:30 Д/п "Надзвичайні
війни"
14:30 Т/с "Останній бій
майора Пугачова" (1)
18:30 "СПЕЦКОР"
19:00 Т/с "Ментовські
війни5" (1)
21:00 "ДжеДАІ. Воїни до
ріг"
21:25 Х/ф "Ворог мій" (2)
23:35 Х/ф "Чужий4" (2)
01:45 Х/ф "Фучжоу" (1)

ICTV
05:45 Надзвичайні нови
ни з Костянтином Стогні
єм
06:35 Факти тижня з Ок
саною Соколовою (пов
тор)
07:45 Факти. Ранок
07:55 Спорт
08:00 Факти тижня з Ок
саною Соколовою (про
довження)
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайні нови
ни. Підсумки з Костянти
ном Стогнієм
10:05 "Прокурорська пе
ревірка". Т/с
12:35 "Повернення Су
пермена". Х/ф
12:45 Факти. День
13:10 Спорт
13:15 "Повернення Су
пермена". Х/ф
15:45 Факти. День
16:15 "Повернення Су
пермена". Х/ф

16:40 "Чорна блискавка".
Х/ф
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні нови
ни з Костянтином Стогні
єм
20:30 Дістало!
21:20 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
00:15 "Одинак". Х/ф (2)
02:10 "Відьомське лезо".
Т/с
03:40 "Мій батько дає
перцю". Т/с

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 "Мультфільми" (1)
08:30 М/с "Смішарики"
(1)
09:00 Х/ф "Привіт, сес
тро, прощавай, життя" (1)
10:50 М/ф "Мегамозок"
(1)
12:20 Х/ф "Вікі, малень
кий вікінг" (1)
14:00 "КВК"
16:15 Х/ф "Кохання та ін
ші неприємності"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Х/ф "Супер 8" (2)
00:10 Х/ф "Секс Гуру" (2)

НОВИЙ КАНАЛ
05:25 Kіds Tіme
05:30 М/с "Злюки бобри"
06:15 Kіds Tіme
06:20 М/с "Злюки бобри"
06:40 Т/с "Вороніни"
07:05 Т/с "Ластівчине
гніздо"
08:10 Т/с "Вороніни"
10:15 Х/ф "Коротке зами
кання 2"
12:30 Х/ф "Інспектор Гад
жет"
14:05 Х/ф "Флаббер"
15:55 Т/с "Вороніни"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"

22:00 Т/с "Молодіжка"
23:00 Абзац!
23:55 Т/с "Короткий курс
щасливого життя" (3)

23:30 "Донькиматері"
00:25 Х/ф "Найчарівніша
та найпривабливіша" (1)
02:05 Нічний ефір

НТН
5:10 Т/с "Говорить полі
ція!"
8:00 "Правда життя. Про
фесія гуморист"
08:30 "Агенти впливу"
09:25 Т/с "Вулиці розби
тих ліхтарів" (1)
11:30 Т/с "Капітан Гордє
єв"
15:10 Т/с "Павутиння  4"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розби
тих ліхтарів  13"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Елементарно"
(2)
23:45 Т/с "Закон і поря
док. Злочинні наміри 
10" (2)
00:40 Т/с "CSI: ЛасВегас
 12" (2)

СТБ
05:35 "У пошуках істини.
Олена Блаватська: у змо
ві з духами"
06:20 "Все буде добре!"
08:05 "Неймовірна прав
да про зірок"
09:05 "Зіркове життя.
Слава в обмін на родину"
10:05 Х/ф "Найчарівніша
та найпривабливіша" (1)
11:40 Х/ф "Це мій соба
ка" (1)
13:20 "Слідство ведуть
екстрасенси"
14:20 "Битва екстрасен
сів"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна прав
да про зірок"
20:05 "Слідство ведуть
екстрасенси"
21:00 Т/с "Самара" (1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:35 "Вагітна у 16"

ТЕТ
06:00 Малятатвійнята
06:25 М/с "Маша і вед
мідь" (1)
06:50 М/с "Клуб Вінкс:
Школа чарівниць" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Черепашки
мутанти ніндзя" (1)
08:55 М/с "Гуфі і його ко
манда" (1)
09:30 М/с "Маша і вед
мідь" (1)
10:00 М/с "Клуб Вінкс:
Школа чарівниць" (1)
10:55 Єралаш
12:00 Серіал "Маленькі
таємниці" (1)
14:00 Віталька
15:00 Країна У
15:55 Дайош молодьож!
17:45 Серіал "Кухня" (1)
18:10 Серіал "Світлофор"
(2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Серіал "Кухня" (1)
20:35 Серіал "Світлофор"
(2)
21:00 Країна У
22:00 17+
22:30 6 кадрів
22:50 Серіал "Світлофор"
(2)
23:20 Одна за всіх
00:15 Надто грубо для Ю
туб'а
01:35 Чортівня щодня

ТОНІС
06:00 Х/ф "Василіса
Прекрасна"
07:10 "Алло, лікарю!"
10:00 Місцями дикої при
роди
11:00 Вбити Кеннеді
13:30 Рідкісний вид
14:15 Запливи з монс
трами
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Шустер LIVE
06:50 Спорт
06:55 Погода
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Ера бізнесу
07:35 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Паспортний сер
віс
08:30 Спорт
08:35 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:55 Погода
10:00 Д/ф "Київська
старовина. Світ мис
тецтва. О. Вертинський.
Майстер ілюзорних сві
тів"
10:40 Д/ф "У пошуках
Греції"
12:10 Погода
12:25 Т/с "МонтеКрісто"
(1)
13:40 Д/ф "Золота ера
саундтреків"
14:30 Погода
14:40 Euronews
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну
України
15:25 ЧасЧ
16:00 Погода
16:05 Х/ф "Зачаровані
назавжди"
18:45 Погода
19:00 Футбол. Чемпіо
нат світу2014
21:00 Підсумки дня
21:40 Погода
21:45 Футбольна самба
22:55 Футбол. Чемпіо
нат світу2014. 1/2 фі
налу
00:55 Погода

“1+1”
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН

09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 М/ф "Аладдін" (1)
10:30 М/ф "Аладдін" (1)
10:55 "Шість кадрів"
11:30 "Ілюзія безпеки.
Не все коту масляна"
12:35 "Сімейні мелод
рами  2"
13:35 "Сімейні мелод
рами  2"
14:30 "Величне століт
тя. Роксолана  2" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль"
(1)
19:30 ТСН
20:30 Т/с "Вероніка:
втрачене щастя"
21:30 Т/с "Серце не ка
мінь" (1)
23:45 ТСН
00:05 Т/с "Чорна стріла"
(2)

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення
Мухтара 2" (1)
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 "Впізнай ме
не, якщо зможеш"
11:15 Д/с "Слідство ве
ли... з Леонідом Канев
ським"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство ве
ли... з Леонідом Канев
ським"
13:40 Д/с "Легенди ра
дянського розшуку"
14:00 Новини
14:20 Д/с "Легенди ра
дянського розшуку"
14:50 "Судові справи"
15:50 "Сімейний суд"
17:45 Новини
18:10 Токшоу "Стосу
ється кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить" (1)
20:00 "Подробиці"
20:40 Т/с "Впізнай ме
не, якщо зможеш"

22:35 Т/с "ОдесаМама"
(2)
01:20 Т/с "Життя, якого
не було" (1)

2+2
06:00 Мульти (1)
06:10 Х/ф "Інспектор
ДАІ" (1)
07:40 Т/с "Контргра" 1
(1)
08:35 "ДжеДАІ. Воїни
доріг"
09:00 "СПЕЦКОР"
09:30 Т/с "Контргра" (1)
16:30 Т/с "Ментовські
війни5" (1)
18:30 "СПЕЦКОР"
19:00 Т/с "Меч" (1)
21:00 "ДжеДАІ. Воїни
доріг"
21:25 Т/с "Цілком таєм
но" (2)
00:25 Х/ф "Доказ смер
ті" (3)
02:25 Х/ф "Дорога на
Січ" (1)

ICTV
05:40 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
(повтор)
07:45 Факти. Ранок
07:55 Спорт
08:00 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
(продовження)
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайні но
вини з Костянтином
Стогнієм
09:55 "Убивча сила".
Т/с
12:00 "Прокурорська
перевірка". Т/с
12:45 Факти. День
13:10 Спорт
13:15 "Прокурорська
перевірка". Т/с
13:45 "Самотній вовк".
Т/с
14:40 "Недосяжний".
Х/ф
15:45 Факти. День
16:15 "Недосяжний".
Х/ф

16:45 "Убивча сила".
Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні но
вини з Костянтином
Стогнієм
20:15 "Дізнавач2". Т/с
22:10 "Нічна варта". Х/ф
(2)
00:45 "Послідовники".
Т/с
01:30 "Угода". Х/ф (2)
02:55 "Відьомське ле
зо". Т/с

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Хто у домі
господар" (1)
09:00 "Мультфільми" (1)
09:40 М/с "Смішарики"
(1)
10:10 Х/ф "Вікі, малень
кий вікінг" (1)
11:50 Т/с "Всі жінки 
відьми" (1)
13:40 Т/с "Дикий ангел"
(1)
15:15 Т/с "Комісар
Рекс" (1)
17:10 "Розсміши комі
ка"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши комі
ка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:25 Т/с "Дев'ять жит
тів Хлої Кінг"
02:50 "Нічне життя"

НОВИЙ КАНАЛ
05:25 Kіds Tіme
05:30 М/с "Злюки боб
ри"
06:10 Kіds Tіme
06:15 М/с "Злюки боб
ри"
06:35 Т/с "Вороніни"
07:00 Репортер
07:05 Т/с "Ластівчине
гніздо"
08:10 Т/с "Вороніни"
09:10 Т/с "Не родись
вродлива"
11:00 Т/с "Щасливі ра
зом"

15:00 Т/с "Молодіжка"
16:00 Т/с "Не родись
вродлива"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Т/с "Молодіжка"
23:00 Абзац!
23:55 Т/с "Короткий
курс щасливого життя"
(3)

НТН
04:40 "Випадковий сві
док"
5:40 Х/ф "Таємниці ма
дам Вонг" (1)
7:10 Х/ф "Інспектор
ДАІ" (1)
08:30 "Свідок"
9:00 "Випадковий сві
док"
10:00 Т/с "Коломбо" (1)
12:00 "Свідок"
12:30 Т/с "Детективи"
13:05 Т/с "Вулиці роз
битих ліхтарів  13"
15:00 "Свідок"
15:15 Т/с "УГРО  3"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці роз
битих ліхтарів  13"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Шах і мат" (2)
23:45 Т/с "Закон і поря
док. Злочинні наміри 
10" (2)
00:40 Т/с "CSI: ЛасВе
гас  12" (2)

СТБ
05:10 "У пошуках істи
ни. Дев'ять життів теро
риста Блюмкіна"
06:00 "Все буде добре!"
07:40 "Неймовірна
правда про зірок"
09:10 Х/ф "Прощання"
(1)
11:10 "Слідство ведуть
екстрасенси"
12:00 "Зважені та щас
ливі  3"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна
правда про зірок"

20:05 "Слідство ведуть
екстрасенси"
21:00 Т/с "Самара" (1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:35 "Кохана, ми вби
ваємо дітей"
00:25 "Зважені та щас
ливі  3"
03:50 Нічний ефір

ТЕТ
06:00 Малятатвійнята
06:25 М/с "Маша і вед
мідь" (1)
06:50 М/с "Клуб Вінкс:
Школа чарівниць" (1)
07:45 Мультик з Лунті
ком
08:25 М/с "Черепашки
мутанти ніндзя" (1)
08:55 М/с "Гуфі і його
команда" (1)
09:30 М/с "Маша і вед
мідь" (1)
10:00 М/с "Клуб Вінкс:
Школа чарівниць" (1)
10:55 Єралаш
12:00 Серіал "Маленькі
таємниці" (1)
14:00 Віталька
15:00 Країна У
15:55 Дайош молодьож!
17:20 17+
17:45 Серіал "Кухня" (1)
18:10 Серіал "Світло
фор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Серіал "Кухня" (1)
20:35 Серіал "Світло
фор" (2)
21:00 Країна У
22:00 17+
22:30 6 кадрів
22:50 Серіал "Світло
фор" (2)
23:20 Одна за всіх
00:15 Надто грубо для
Ютуб'а
01:35 Чортівня щодня

ТОНІС
06:00 Х/ф "Чарівне зер
но"
07:05 "Економічний
пульс"
07:10 "Алло, лікарю!"
10:00 Рідкісний вид
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15:30 "Сильні світу цьо
го"
16:40 "Цивілізація Incog
nіta"
16:50 "Алло, лікарю!"
17:45 Рідкісний вид
18:15 "зМІСТОвна Украї
на"
18:30 "Світські хроніки"
18:55 "Економічний
пульс"
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Віктор Суворов,
1 ч.
20:00 Невідоме про відо
мих: шимпанзе Танганьї
ки
21:00 Пам'яті Миколи
Єременка, 1 ч.
21:40 "Диваки"
22:00 "Модні історії з Ок
саною Новицькою"
22:35 "Економічний
пульс"
22:40 Загадкові світи
23:40 "Джазколо"
00:00 "Красиві та амбі
ційні"

ТРК “УКРАЇНА”
6:40 Срібний апельсин
07:00 Події
7:15 Ранок з Україною
9:00 Події
09:15 Т/с "Слід" (1)
10:00 Х/ф "Повір, все бу
де добре" (1)
12:10 Токшоу "Говорить
Україна"
13:05 Т/с "ОСА" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20 Т/с "Слід" (1)
17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Три зірки" (1)
19:00 Події
19:45 Токшоу "Говорить
Україна"
21:00 Т/с "Карпов" (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф "Мерзла зем
ля"

10:30 "Модні історії з
Оксаною Новицькою"
11:00 Невідоме про ві
домих: шимпанзе Тан
ганьїки
12:15 "Диваки"
13:00 "Світські хроніки"
14:00 Загадкові світи
15:00 "Сильні світу цьо
го"
16:00 Дикі зірки
16:50 "Алло, лікарю!"
17:45 "Соціальний ста
тус: ваша пенсія"
18:30 "Світські хроніки"
18:55 "Економічний
пульс"
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Віктор Суво
ров, 2 ч.
20:00 Невідоме про ві
домих:шимпанзе Танга
ньїки
21:00 Пам'яті Миколи
Єременка, 2 ч.
21:40 "Диваки"
22:00 "Модні історії з
Оксаною Новицькою"
22:35 "Економічний
пульс"
22:40 Загадкові світи
23:40 "Джазколо"
00:00 "Красиві та амбі
ційні"

ТРК “УКРАЇНА”
5:00 Срібний апельсин
6:15 Т/с "ОСА" (1)
07:00 Події
7:15 Ранок з Україною
9:00 Події
09:15 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Тільки про
любов" (1)
12:00 Токшоу "Гово
рить Україна"
13:10 Т/с "ОСА" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20 Т/с "Слід" (1)
17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Три зірки" (1)
19:00 Події
19:45 Токшоу "Гово
рить Україна"
21:00 Т/с "Карпов" (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с "Ментовські
війни 7" (1)
2:15 Події
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Шустер LIVE
06:45 Спорт
06:55 Погода
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:25 Погода
07:30 Ера бізнесу
07:35 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:25 Погода
08:30 Паспортний сервіс
08:35 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:55 Погода
10:00 Включення з Кабі
нету Міністрів України
10:25 Д/ф "Українська
Гельсінська спілка  век
тор визначено"
11:25 Погода
11:55 М/ф "Сан Ча Коу"
12:10 Погода
12:25 Т/с "МонтеКрісто"
(1)
13:40 Як Ваше здоров'я?
14:30 Погода
14:40 Euronews
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну
України
15:25 ЧасЧ
16:00 Футбол. Чемпіонат
світу2014. 1/2 фіналу
18:00 Футбольна самба
19:00 Футбол. Чемпіонат
світу2014
21:00 Підсумки дня
21:40 Цикл д/ф "Неого
лошена війна. Записки
документаліста" Ф. 5 "26
травня. Добропілля. Кра
маторськ"
22:05 Д/ф "Київська ста
ровина. Світ мистецтва.
В. Городецький. Вежа із
слонової кістки"
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

“1+1”
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН

07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 М/ф "Аладдін" (1)
10:35 М/ф "Аладдін" (1)
10:55 "Шість кадрів"
11:30 "Ілюзія безпеки.
Хто відповість за базар"
12:30 "Сімейні мелодра
ми  2"
13:30 "Сімейні мелодра
ми  2"
14:30 "Величне століття.
Роксолана  2" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль"
(1)
19:30 ТСН
20:30 Т/с "Вероніка:
втрачене щастя"
21:30 Т/с "Серце не ка
мінь" (1)
01:00 ТСН
01:25 Т/с "Чорна стріла"
(2)

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення
Мухтара 2" (1)
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 "Впізнай мене,
якщо зможеш"
11:15 Д/с "Слідство ве
ли... з Леонідом Канев
ським"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство ве
ли... з Леонідом Канев
ським"
13:40 Д/с "Легенди ра
дянського розшуку"
14:00 Новини
14:20 Д/с "Легенди ра
дянського розшуку"
14:50 "Судові справи"
15:50 "Сімейний суд"
17:45 Новини
18:10 Токшоу "Стосуєть
ся кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить" (1)

20:00 "Подробиці"
20:40 Т/с "Впізнай мене,
якщо зможеш"
22:35 Т/с "ОдесаМама"
01:20 Т/с "Життя, якого
не було" (1)

2+2
06:00 Мульти (1)
06:15 "Обережно, мо
дерн!"
06:40 Т/с "Спецзагін Коб
ра 11" (1)
08:35 "ДжеДАІ. Воїни до
ріг"
09:00 "СПЕЦКОР"
09:30 Х/ф "Таємний фар
ватер" (1)
11:00 Х/ф "Таємний фар
ватер" (1)
12:30 Д/п "За законами
зірок"
13:30 Д/п "Середній танк
Т34"
13:40 Д/п "Тактика"
13:50 Д/п "Видатні авіа
конструктори"
14:40 Д/п "Таємниці роз
відки"
15:30 "Українські сенса
ції"
16:30 Т/с "Меч" (1)
18:30 "СПЕЦКОР"
19:00 Т/с "Меч" (1)
21:00 "ДжеДАІ. Воїни до
ріг"
21:25 Т/с "Цілком таєм
но" (2)
00:25 Х/ф "Амфібія" (3)
01:55 Х/ф "Страчені сві
танки" (1)

ICTV
04:20 "Мій батько дає
перцю". Т/с
04:45 Служба розшуку ді
тей
04:50 Факти
05:25 Світанок
06:25 "Таксі". Т/с
06:50 "Леся+Рома". Т/с
07:30 "Самотній вовк".
Т/с
07:45 Факти. Ранок
07:55 Спорт
08:00 "Самотній вовк".
Т/с
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт

09:15 Надзвичайні нови
ни з Костянтином Стогні
єм
10:15 "Убивча сила". Т/с
12:30 "Самотній вовк".
Т/с
12:45 Факти. День
13:10 Спорт
13:15 "Самотній вовк".
Т/с
14:00 "Платина". Т/с
15:45 Факти. День
16:15 "Платина". Т/с
16:40 "Убивча сила". Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні нови
ни з Костянтином Стогні
єм
20:15 "Іржа". Т/с
22:10 "Денна варта". Х/ф
(2)
01:05 "Послідовники".
Т/с
01:50 "Мені не боляче".
Х/ф (2)
03:30 "Відьомське лезо".
Т/с

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Хто у домі гос
подар" (1)
09:00 "Мультфільми" (1)
09:40 М/с "Смішарики"
(1)
10:00 Т/с "Всі жінки 
відьми" (1)
13:40 Т/с "Дикий ангел"
(1)
15:15 Т/с "Комісар Рекс"
(1)
17:10 "Розсміши коміка"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус"
(2)
01:25 Т/с "Дев'ять життів
Хлої Кінг"

НОВИЙ КАНАЛ
05:25 Kіds Tіme
05:30 М/с "Злюки бобри"
06:15 Kіds Tіme
06:20 М/с "Злюки бобри"
06:35 Т/с "Вороніни"
07:00 Репортер
07:05 Т/с "Ластівчине

гніздо"
08:10 Т/с "Вороніни"
09:10 Т/с "Не родись
вродлива"
11:00 Т/с "Вороніни"
15:00 Т/с "Молодіжка"
16:00 Т/с "Не родись
вродлива"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Т/с "Молодіжка"
23:00 Абзац!
23:55 Т/с "Короткий курс
щасливого життя" (3)

НТН
4:30 "Випадковий свідок"
5:00 Т/с "УГРО  3"
08:30 "Свідок"
9:00 "Випадковий свідок"
10:00 Т/с "Коломбо" (1)
12:00 "Свідок"
12:30 Т/с "Детективи"
13:05 Т/с "Вулиці розби
тих ліхтарів  13"
15:00 "Свідок"
15:15 Т/с "УГРО  3"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розби
тих ліхтарів  13"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Тіло як доказ 
3" (2)
23:45 Т/с "Закон і поря
док. Злочинні наміри 
10" (2)
00:40 Т/с "CSI: Маямі  6"
(2)

СТБ
05:00 "У пошуках істини.
Дід Мороз та Санта Кла
ус: битва за Новий Рік"
05:45 "Все буде добре!"
07:20 "Неймовірна прав
да про зірок"
09:00 Х/ф "БінгоБонго"
(1)
11:00 "Слідство ведуть
екстрасенси"
11:55 "Зважені та щасли
ві  3"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна прав
да про зірок"
20:10 "Слідство ведуть

¡ÓˇÍ‡

екстрасенси",
21:00 Т/с "Самара" (1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:35 "Хата на тата"
00:25 "Зважені та щасли
ві  3"

ТЕТ
06:00 Малятатвійнята
06:25 М/с "Маша і вед
мідь" (1)
06:50 М/с "Клуб Вінкс:
Школа чарівниць" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Черепашки
мутанти ніндзя" (1)
08:55 М/с "Гуфі і його ко
манда" (1)
09:30 М/с "Маша і вед
мідь" (1)
10:00 М/с "Клуб Вінкс:
Школа чарівниць" (1)
10:55 Єралаш
12:00 Серіал "Маленькі
таємниці" (1)
14:00 Віталька
15:00 Країна У
15:55 Дайош молодьож!
17:20 17+
17:45 Серіал "Кухня" (1)
18:10 Серіал "Світлофор"
(2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Серіал "Кухня" (1)
20:35 Серіал "Світлофор"
(2)
21:00 Країна У
22:00 17+
22:30 6 кадрів
22:50 Серіал "Світлофор"
(2)
23:20 Одна за всіх
00:15 Надто грубо для Ю
туб'а
01:35 Чортівня щодня

ТОНІС
06:00 Х/ф "Золотий клю
чик"
07:05 "Економічний
пульс"
07:10 "Алло, лікарю!"
10:00 "Соціальний ста
тус: ваша пенсія"
10:45 "Модні історії з Ок
саною Новицькою"
11:05 Невідоме про відо
мих: шимпанзе Танганьї

7

ки
12:15 "Диваки"
13:00 "Будь в курсі!"
14:00 Загадкові світи
15:00 "Сильні світу цьо
го"
16:00 Дикі зірки
16:50 "Алло, лікарю!"
17:45 Рідкісний вид
18:15 "зМІСТОвна Украї
на"
18:30 "Світські хроніки"
18:55 "Економічний
пульс"
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Віктор Суворов,
3 ч.
20:00 Невідоме про відо
мих:сірий вовк
21:00 "Глобал3000"
21:40 "Диваки"
22:00 "Модні історії з Ок
саною Новицькою"
22:35 "Економічний
пульс"
22:40 Загадкові світи
23:45 "Сильні світу цьо
го"
00:00 "Красиві та амбі
ційні"
01:50 Х/ф "Правила сек
су"

ТРК “УКРАЇНА”
6:15 Т/с "ОСА" (1)
07:00 Події
7:15 Ранок з Україною
9:00 Події
09:15 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Тільки про лю
бов" (1)
12:00 Токшоу "Говорить
Україна"
13:10 Т/с "ОСА" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20 Т/с "Слід" (1)
17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Три зірки" (1)
19:00 Події
19:40 Токшоу "Говорить
Україна"
20:50 Т/с "Карпов" (1)
22:50 Футбол. ЧС 2014.
1/2 фіналу
1:00 Великий футбол

T V – м а р ш р у т – четвер, 10
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Шустер LIVE
06:45 Спорт
06:55 Погода
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:25 Погода
07:30 Ера будівництва
07:35 Ера бізнесу
07:40 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:25 Погода
08:30 Паспортний
сервіс
08:35 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:55 Погода
10:00 Х/ф "Сонце у
хмарах"
11:55 Кордон держави
12:10 Погода
12:25 Т/с "МонтеКрісто"
(1)
13:40 "Надвечір'я" з Т.
Щербатюк
14:30 Погода
14:40 Euronews
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну
України
15:25 ЧасЧ
16:00 Футбол.
Чемпіонат світу2014
18:00 Погода
18:05 Д/ф "Чайна
культура"
18:40 Погода
18:55 Футбол.
Чемпіонат світу2014
21:00 Підсумки дня
21:40 Цикл д/ф
"Неоголошена війна.
Записки
документаліста" Ф. 6
"Батальйон "Азов"
22:05 Погода
22:10 Д/ф "Київська
старовина. Світ
мистецтва. О. Екстер"
22:35 Погода
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

“1+1”
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"

08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 М/ф "Аладдін" (1)
10:35 М/ф "Аладдін" (1)
10:55 "Шість кадрів"
11:30 "Ілюзія безпеки.
Нітрати"
12:30 "Сімейні
мелодрами  2"
13:30 "Сімейні
мелодрами  2"
14:30 "Величне століття.
Роксолана  2" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль"
(1)
19:30 ТСН
20:30 Т/с "Вероніка:
втрачене щастя"
21:30 Т/с "Серце не
камінь" (1)
01:00 ТСН
01:20 Т/с "Чорна стріла"
(2)

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення
Мухтара 2" (1)
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 "Впізнай
мене, якщо зможеш"
11:15 Д/с "Слідство
вели... з Леонідом
Каневським"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство
вели... з Леонідом
Каневським"
13:40 Д/с "Легенди
радянського розшуку"
14:00 Новини
14:20 Д/с "Легенди
радянського розшуку"
14:50 "Судові справи"
15:50 "Сімейний суд"
17:45 Новини
18:10 Токшоу
"Стосується кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить" (1)
20:00 "Подробиці"
20:40 Т/с "Впізнай
мене, якщо зможеш"
22:35 Т/с "ОдесаМама"

01:15 Т/с "Життя, якого
не було" (1)

2+2
06:00 Мульти (1)
06:15 "Обережно,
модерн!"
06:40 Т/с "Спецзагін
Кобра 11" (1)
08:35 "ДжеДАІ. Воїни
доріг"
09:00 "СПЕЦКОР"
09:30 Х/ф "Таємний
фарватер" (1)
12:30 Д/п "Таємниці
підводних міст"
13:30 Д/п "Важкий танк
ІС2"
13:40 Д/п "Тактика"
13:50 Д/п "Видатні
авіаконструктори"
14:40 Д/п "Таємниці
розвідки"
15:30 "Українські
сенсації"
16:30 Т/с "Меч" (1)
18:30 "СПЕЦКОР"
19:00 Т/с "Меч" (1)
21:00 "ДжеДАІ. Воїни
доріг"
21:25 Т/с "Цілком
таємно" (2)
00:25 Х/ф "Гібрид" (3)
02:05 Х/ф "Тривожний
місяць вересень" (1)

ICTV
04:50 Факти
05:30 Світанок
06:30 "Таксі". Т/с
06:55 "Леся+Рома". Т/с
07:30 "Самотній вовк".
Т/с
07:45 Факти. Ранок
07:55 Спорт
08:00 "Самотній вовк".
Т/с
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10:15 "Убивча сила". Т/с
12:30 "Самотній вовк".
Т/с
12:45 Факти. Ранок
13:05 Спорт
13:10 "Самотній вовк".
Т/с
14:00 "Платина". Т/с
15:45 Факти. День
16:15 "Платина". Т/с

16:35 "Убивча сила". Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
20:15 "Іржа". Т/с
22:15 "Сестри". Х/ф
00:00 "Послідовники".
Т/с
00:50 "Тіло, як доказ".
Х/ф (2)
02:30 "Відьомське
лезо". Т/с

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Хто у домі
господар" (1)
09:00 "Мультфільми" (1)
09:40 М/с "Смішарики"
(1)
10:00 Т/с "Всі жінки 
відьми" (1)
13:40 Т/с "Дикий ангел"
(1)
15:15 Т/с "Комісар
Рекс" (1)
17:10 "Розсміши коміка"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус"
(2)
01:25 Т/с "Дев'ять
життів Хлої Кінг"
02:50 "Нічне життя"

НОВИЙ КАНАЛ
05:25 Kіds Tіme
05:30 М/с "Злюки
бобри"
06:15 Kіds Tіme
06:20 М/с "Злюки
бобри"
06:35 Т/с "Вороніни"
07:00 Репортер
07:05 Т/с "Ластівчине
гніздо"
08:10 Т/с "Вороніни"
09:10 Т/с "Не родись
вродлива"
11:00 Т/с "Щасливі
разом"
15:00 Т/с "Молодіжка"
16:00 Т/с "Не родись
вродлива"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Т/с "Молодіжка"

23:00 Абзац!
23:55 Т/с "Короткий
курс щасливого життя"
(3)

НТН
5:00 Т/с "УГРО  3"
08:30 "Свідок"
9:00 "Випадковий
свідок"
10:00 Т/с "Коломбо" (1)
12:00 "Свідок"
12:30 Т/с "Детективи"
13:05 Т/с "Вулиці
розбитих ліхтарів  13"
15:00 "Свідок"
15:15 Т/с "УГРО  3"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці
розбитих ліхтарів  13"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Низьке
зимове сонце" (2)
23:45 Т/с "Закон і
порядок. Злочинні
наміри  10" (2)
00:40 Т/с "CSI: Маямі 
6" (2)

СТБ
05:10 "У пошуках істини.
Юрій Кондратюк:
таємниця підкорення
Місяця"
05:55 "Все буде добре!"
07:40 "Неймовірна
правда про зірок"
09:10 Х/ф "Здрастуйте
Вам!"
11:10 "Слідство ведуть
екстрасенси"
12:05 "Зважені та
щасливі  3"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:55 "Неймовірна
правда про зірок"
20:10 "Слідство ведуть
екстрасенси"
21:00 Т/с "Самара" (1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:35 "Давай
поговоримо про секс"
00:25 "Зважені та
щасливі  3"

ТЕТ
06:00 Малятатвійнята
06:25 М/с "Маша і
ведмідь" (1)
06:50 М/с "Клуб Вінкс:
Школа чарівниць" (1)
07:45 Мультик з
Лунтіком
08:25 М/с "Черепашки
мутанти ніндзя" (1)
08:55 М/с "Гуфі і його
команда" (1)
09:30 М/с "Маша і
ведмідь" (1)
10:00 М/с "Клуб Вінкс:
Школа чарівниць" (1)
10:55 Єралаш
12:00 Серіал "Маленькі
таємниці" (1)
14:00 Віталька
15:00 Країна У
15:55 Дайош молодьож!
17:20 17+
17:45 Серіал "Кухня" (1)
18:10 Серіал
"Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Серіал "Кухня" (1)
20:35 Серіал
"Світлофор" (2)
21:00 Країна У
22:00 17+
22:30 6 кадрів
22:50 Серіал
"Світлофор" (2)
23:20 Одна за всіх
00:15 Надто грубо для
Ютуб'а
01:35 Чортівня щодня

ТОНІС
06:00 Х/ф "Коник
Горбоконик"
07:05 "Економічний
пульс"
07:10 "Алло, лікарю!"
10:00 Рідкісний вид
10:35 "Модні історії з
Оксаною Новицькою"
11:00 Невідоме про
відомих: сірий вовк
12:15 "Диваки"
13:00 "Ронін. Токшоу з
Дмитром Видріним"
14:00 Загадкові світи
15:00 "Сильні світу
цього"

16:00 Дикі зірки
16:50 "Алло, лікарю!"
17:45 "Соціальний
статус: ваші права і
пільги"
18:30 "Світські хроніки"
18:55 "Економічний
пульс"
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Віктор
Суворов, 4 ч.
20:00 Невідоме про
відомих: сірий вовк
21:00 Пам'яті Клари
Лучко
21:40 "Диваки"
22:00 "Модні історії з
Оксаною Новицькою"
22:35 "Економічний
пульс"
22:40 Загадкові світи
23:45 "Сильні світу
цього"
00:00 "Красиві та
амбіційні"
01:50 Х/ф "Перші 9 1/2
тижнів"

ТРК “УКРАЇНА”
5:10 Срібний апельсин
6:15 Т/с "ОСА" (1)
07:00 Події
7:15 Ранок з Україною
9:00 Події
09:15 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Тільки про
кохання" (1)
12:00 Токшоу "Говорить
Україна"
13:10 Т/с "ОСА" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20 Т/с "Слід" (1)
17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Три зірки" (1)
19:00 Події
19:45 Токшоу "Говорить
Україна"
21:00 Т/с "Карпов" (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с "Ментовські
війни 7" (1)
2:15 Події
21:40 Т / с "Країна 03"
(1)
22:55 Футбол. ЧС 2014.
Алжир  Росія

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нашій телепрограмі позначаєть
ся цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без нагляду батьків. 2 категорія (жовтий
трикутник) у нас  цифра (2) дозволяється перегляд дітям від 14 років у присутності
батьків. 3 категорія (червоний чотирикутник) у нас  цифра (3) не рекомендовано до
перегляду неповнолітнім за жодних умов.
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Шустер LIVE
06:50 Спорт
06:55 Погода
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера бізнесу
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:30 Паспортний сервіс
08:35 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:55 Погода
10:00 Х/ф "Закохаймось"
12:10 Погода
12:25 Т/с "МонтеКрісто" (1)
13:35 Д/ф "Ален Башунг.
Створення мрії"
14:30 Погода
14:40 Euronews
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну Украї
ни
15:25 ЧасЧ
16:00 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014
18:00 Погода
18:05 Д/ф "Київська старови
на. Світ мистецтва. Модель
світу братів Тобілевичів"
18:40 Погода
18:55 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер LIVE
00:00 Підсумки

“1+1”
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 М/ф "Аладдін" (1)
10:35 М/ф "Аладдін" (1)
10:55 "Шість кадрів"
11:30 "Ілюзія безпеки. Шах
раї"
12:35 "Сімейні мелодрами  2"
13:35 "Сімейні мелодрами  2"
14:30 "Величне століття. Рок
солана  2" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль" (1)
19:30 ТСН
20:30 "Вечірній Київ  2014"
22:30 "Світське життя"
23:35 Х/ф "Лінкольн для адво
ката" (2)

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення Мухта
ра 2" (1)
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 "Впізнай мене, якщо
зможеш"
11:15 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:40 Д/с "Легенди радян
ського розшуку"
14:00 Новини
14:20 Д/с "Легенди радян
ського розшуку"
14:50 "Судові справи"
15:50 "Сімейний суд"
17:45 Новини
18:10 Токшоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить" (1)
20:00 "Подробиці"
20:40 Т/с "Снайпери. Кохання
під прицілом"
01:05 Х/ф "Посередники"

2+2
06:00 Мульти (1)
06:15 "Обережно, модерн!"
06:40 Т/с "Спецзагін Кобра
11" (1)
08:35 "ДжеДАІ. Воїни доріг"
09:00 "СПЕЦКОР"
09:30 Х/ф "Доля резидента"
(1)
12:40 "Нове Шалене відео по
українські"
14:25 "Облом UA. Новий се
зон"
16:30 Т/с "Меч" (1)
18:30 "СПЕЦКОР"

19:00 Т/с "І була війна" (2)
22:00 Х/ф "Шаолінь" (2)
00:35 Х/ф "Мегапавук" (2)
02:00 Х/ф "Троянський спас"
(1)

ICTV
04:20 "Мій батько дає перцю".
Т/с
04:45 Служба розшуку дітей
04:50 Факти
05:30 Світанок
06:30 "Таксі". Т/с
06:55 "Леся+Рома". Т/с
07:35 "Самотній вовк". Т/с
07:45 Факти. Ранок
08:00 "Самотній вовк". Т/с
08:45 Факти. Ранок
09:15 "Убивча сила". Т/с
11:35 "Прокурорська перевір
ка". Т/с
12:45 Факти. День
13:10 Дістало!
14:10 "Платина". Т/с
15:45 Факти. День
16:15 "Платина". Т/с
16:45 "Убивча сила". Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20:15 "Іржа". Т/с
22:10 "Піжмурки". Х/ф (2)

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Хто у домі госпо
дар" (1)
09:00 "Мультфільми" (1)

09:40 М/с "Смішарики" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки  відьми"
(1)
13:40 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:15 Т/с "Комісар Рекс" (1)
17:10 "Розсміши коміка"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
20:10 "КВК"
22:20 "Люди П'ятниці"
02:10 "Нічне життя"

НОВИЙ КАНАЛ
05:20 Служба розшуку дітей
05:25 Kіds Tіme
05:30 М/с "Злюки бобри"
06:15 Kіds Tіme
06:20 М/с "Злюки бобри"
06:35 Т/с "Вороніни"
07:00 Репортер
07:05 Т/с "Ластівчине гніздо"
08:10 Т/с "Вороніни"
09:10 Т/с "Не родись вродли
ва"
11:00 Т/с "Вороніни"
15:00 Т/с "Молодіжка"
16:00 Т/с "Не родись вродли
ва"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Х/ф "Завжди говори
"Так" (2)
00:00 Х/ф "Великі неприєм
ності"

НТН
4:30 "Телеклініка Доктора Бо
лена"

4:55 Т/с "УГРО  3"
08:30 "Свідок"
09:00 Т/с "Детективи Т. Усти
нової." Сьоме небо "(1)
13:00 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  13"
15:00 "Свідок"
15:15 Т/с "УГРО  3"
19:00 "Свідок"
19:30 Х/ф "Домовий"
21:45 Х/ф "Великі гроші" (2)
23:50 Х/ф "Турбулентність" (2)

СТБ
06:05 Х/ф "Самотнє плаван
ня" (1)
07:45 Х/ф "Пірати ХХ століття" (1)
09:15 "Неймовірна правда
про зірок"
10:30 Х/ф "Мій генерал" (1)
18:00 "ВікнаНовини"
18:55 "Неймовірна правда
про зірок"
20:05 Х/ф "Спадкоємиця" (1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:35 Х/ф "Спадкоємиця" (1)
00:45 Х/ф "Здрастуйте Вам!"

ТЕТ
06:00 Малятатвійнята
06:25 М/с "Маша і ведмідь" (1)
06:50 М/с "Клуб Вінкс: Школа
чарівниць" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Черепашки мутан
ти ніндзя" (1)
08:55 М/с "Гуфі і його коман

4 липня 2014 року
да" (1)
09:30 М/с "Маша і ведмідь" (1)
10:00 М/с "Клуб Вінкс: Школа
чарівниць" (1)
10:55 Єралаш
12:00 Серіал "Маленькі таєм
ниці" (1)
14:00 Віталька
15:00 Країна У
15:55 Дайош молодьож!
17:15 Розсміши коміка
18:10 Серіал "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Х/ф "Ялинки 2" (1)
21:45 6 кадрів
22:30 Серіал "Світлофор" (2)
23:20 Х/ф "Дев'ята брама" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
05:20 Срібний апельсин
6:15 Т/с "ОСА" (1)
07:00 Події
7:15 Ранок з Україною
9:00 Події
09:15 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Тільки про кохання" (1)
12:00 Токшоу "Говорить Ук
раїна"
13:10 Т/с "ОСА" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20 Т/с "Слід" (1)
17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 "Три зірки" (1)
19:00 Події
19:45 Токшоу "Говорить Ук
раїна"
21:00 Т/с "Карпов" (1)
23:00 Події
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06:00 Підсумки
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Погода
06:00 Підсумки
06:20 Погода
06:25 На слуху
07:00 Погода
07:05 Від першої особи
07:30 Д/ф "Приречений на
любов"
08:00 Погода
08:05 Шустер LIVE
11:15 Погода
11:30 Як це?
12:00 Хто в домі хазяїн
12:35 Книга.ua
13:05 Погода
13:20 Т/с "МонтеКрісто"
70с. (1)
14:10 Погода
14:40 Х/ф "Останній кор
дон" 1с.
16:40 Погода
16:55 В гостях у Д.Гордона
17:55 Погода
18:00 Прем'єра. Д/ф "Блу
каюча зірка Ісаака Бабеля"
18:55 Футбол. Чемпіонат
світу2014
21:00 Підсумки дня
21:30 Погода
21:45 Футбольна самба
22:55 Футбол. Чемпіонат
світу2014. Матч за третє
місце (L61L62)
00:50 Погода
00:55 Гумористичний клуб
"Золотий гусак"
01:20 Мегалот

01:25 Суперлото, Трійка,
Кено
01:30 Підсумки дня
02:00 Т/с "МонтеКрісто"
70с. (1)
02:50 Х/ф "Останній кор
дон" 1с.
04:30 Як Ваше здоров'я?
05:20 Нехай вам буде ко
льорово!

“1+1”
06:20 Х/ф "Пригоди Дени
са Корабльова" (1)
08:00 Дісней! "Гуфі та його
команда" (1)
08:25 Дісней! "Гуфі та його
команда" (1)
09:00 М/ф "Маша і вед
мідь" (1)
09:15 "Світське життя"
10:20 Х/ф "Понаїхали тут"
14:15 "Вечірній Київ 
2014"
16:30 "Вечірній квартал"
18:30 "Розсміши коміка 
5"
19:30 ТСН
20:15 "Вечірній квартал"
22:20 Х/ф "Ред2" (2)
01:00 Х/ф "Здається, я ко
хаю свою дружину" (3)

2+2
06:00 Мульти (1)

06:15 "Обережно, мо
дерн!"
07:15 "Нове Шалене відео
поукраїнські"
09:00 "Облом UA. Новий
сезон"
11:00 Т/с "Правила угону" (1)
19:00 Х/ф "Майстер" (2)
21:00 Х/ф "Найманець" (2)
23:00 Х/ф "Помста" (2)
01:00 Х/ф "Двійник дияво
ла" (3)
02:40 Х/ф "Все перемагає
любов" (1)

ІНТЕР
05:30 Т/с "Снайпери. Ко
хання під прицілом"
08:00 "Школа доктора Ко
маровського"
08:30 "Городок"
09:30 "Новини"
10:00 Х/ф "Неймовірні
пригоди італійців у Росії"
(1)
12:10 Т/с "Ілюзія щастя"
16:15 "Міжнародний фес
тиваль гумору "Юрмала
2013"
17:55 Т/с "Вона не могла
інакше"
20:00 "Подробиці"
20:35 Т/с "Вона не могла
інакше"
22:35 Х/ф "Сліпе щастя"
(1)
02:15 Т/с "Ілюзія щастя"

СТБ
06:35 Х/ф "Морозко" (1)
08:05 "Караоке на Майда
ні"
09:00 "Все буде смачно!"
10:15 "Хата на тата"
12:10 "Кохана, ми вбиває
мо дітей"
14:05 Х/ф "Спадкоємиця"
(1)
18:00 Х/ф "Мамочка моя"
(1)
21:35 "Вагітна у 16"
22:35 "Донькиматері"
23:30 "Давай поговоримо
про секс"
01:10 Х/ф "Карнавальна
ніч" (1)
02:30 Нічний ефір

ТЕТ
06:00 М/ф "Друзі назав
жди" (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с "Смішарики" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Дашадослід
ниця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Дієо,
вперед!" (1)
10:35 М/с "Фіксики" (1)
11:15 М/ф "Пригоди бра
тика кролика" (1)
12:30 Х/ф "Бременські му

зиканти" (1)
13:35 Х/ф Щасти, Чарлі.
Кінощоденник подорожі
(1)
15:00 Х/ф "Літо, пляж, кі
но!" (1)
16:35 Х/ф "Діти шпигуни
4: Крадії часу" (1)
18:10 Х/ф "Ялинки 2" (1)
20:00 Розсміши коміка
21:50 Уральскі пельмені
22:45 6 кадрів
00:35 Уральскі пельмені
01:20 Дівчата зрозуміють
02:10 Х/ф "Літо, пляж, кі
но!" (1)
03:40 З ночі до ранку

ICTV
04:30 "Мій батько дає пер
цю". Т/с
04:55 Факти
05:30 Світанок
06:15 "Чотири таксисти і
собака". Х/ф
08:20 Зірка YouTube
09:30 Дача
10:00 Квартирне питання
10:50 "Сестри". Х/ф
12:35 "Дізнавач2". Т/с
12:45 Факти. День
13:00 "Дізнавач2". Т/с
14:50 "Іржа". Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні нови
ни. Підсумки з Костянти

ном Стогнієм
20:10 "Іржа". Т/с
22:10 "Останній герой".
Х/ф (2)
00:05 "Перевертень у по
гонах". Х/ф (2)
01:45 "Тіло, як доказ". Х/ф
(2)
03:20 "Відьомське лезо".
Т/с

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 "Мультфільми" (1)
09:00 М/с "Смішарики" (1)
09:30 М/ф "Барбі і 12 тан
цюючих принцес" (1)
11:00 Х/ф "Безголові" (1)
13:00 "ВусоЛапоХвіст"
15:00 "Орел і Решка.
СРСР"
17:00 "Орел і Решка. Шо
пінг"
18:00 Х/ф "Троє в каное 2:
Поклик природи" (2)
19:50 "Вечірній квартал"
22:00 "КВК"
00:20 М/ф "РоналВар
вар" (2)
02:00 Х/ф "Кактус" (2)
03:30 "Нічне життя"

06:10 М/с "Сильвестр і
Твіті"
07:35 М/с "Том і Джеррі"
10:50 Х/ф "Том і Джеррі:
Робін Гуд і мишавеселун"
12:00 Хто зверху1
15:50 Т/с "Вороніни"
18:40 Феномен
23:45 Люди Х
01:10 Х/ф "Завжди говори
"Так" (2)
03:00 Зона ночі

ТРК “УКРАЇНА”
07:00 Події
07:15 Т / с "Інтерни" (1)
09:00 Т / с "Інтерни" (1)
10:00 Один за сто годин
11:00 Х / ф "Любов з про
бірки" (1)
13:10 Т / с "Нахаба" (1)
17:15 Т / с "Чотири пори
літа" (1)
19:00 Події
19:40 Т / с "Чотири пори
літа" (1)
22:50 Футбол. ЧС 2014.
Матч за 3е місце
1:00 Великий футбол
2:05 Події
2:45 Т / с "Ментовські вій
ни 7" (1)

НОВИЙ КАНАЛ
05:30 М/с "Мисливці на
привидів"

T V – м а р ш р у т – н е д і л я, 1 3
0

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06:00 Погода
06:05 Світ православ'я
06:40 Крок до зірок
07:10 Погода
07:15 Спорт
07:30 Гумористичний
клуб "Золотий гусак"
08:00 Шефкухар країни
08:00 Погода
08:45 Спорт
09:00 Погода
09:30 Х/ф "Конфуцій"
11:35 Погода
11:55 Фолькmusіc
13:20 Т/с "МонтеКрісто"
(1)
14:10 Погода
14:35 Х/ф "Останній кор
дон" 2с.
16:35 Погода
16:50 В гостях у Д. Гордо
на
17:40 Погода
17:55 Футбол. Чемпіонат
світу2014. Матч за третє
місце
19:55 Погода
20:00 Підсумки дня
20:20 Футбол. Чемпіонат
світу2014. Церемонія
закриття
20:45 Футбольна самба
21:55 Футбол. Чемпіонат
світу2014. Фінал
00:30 Ера бізнесу. Під
сумки

“1+1”
07:00 "Велика ілюзія"
07:35 Марійчин кінозал.
М/ф (1)
08:00 Дісней! "Гуфі та йо
го команда" (1)

08:25 Дісней! "Гуфі та йо
го команда" (1)
09:00 Лотерея "Лотоза
бава"
10:10 ТСН
11:00 "Світ навиворіт  5:
Індонезія"
12:05 "Машині казки. Ма
ша і ведмідь" (1)
12:45 Х/ф "Будинок вели
кої матусі" (1)
14:40 "Мій малюк зможе"
15:55 "Міняю жінку "
17:30 "Розсміши коміка 
5"
18:30 "Українські сенса
ції"  "Кремлівська роди
на"
19:30 "ТСНТиждень"
21:00 "Мій малюк зможе"
22:10 Х/ф "Час" (2)
00:25 Х/ф "Казанова" (2)

ІНТЕР
05:00 Х/ф "Неймовірні
пригоди італійців у Росії"
(1)
06:35 "Міжнародний
фестиваль гумору "Юр
мала 2013"
08:00 "уДачний проект"
09:00 "Школа доктора
Комаровського. Невід
кладна допомога"
09:30 "Недільні новини"
10:00 "Орел і Решка. На
краю світу"
11:05 "Сусід на обід"
12:05 Х/ф "Життя після
життя"
14:05 Х/ф "Сліпе щастя"
18:00 Т/с "Вона не могла
інакше"
20:00 "Подробиці тижня"
21:55 Т/с "Вона не могла
інакше"

23:50 Х/ф "Міцний шлюб"
01:35 Х/ф "Життя після
життя"

2+2
06:00 Мульти (1)
06:15 "Обережно, мо
дерн!"
07:00 "Маскишоу"
10:00 "Нове Шалене ві
део поукраїнські"
11:00 "Облом UA. Новий
сезон"
12:00 "Бушидо"
14:00 Жіночий американ
ський футбол
15:00 Х/ф "Арктичний ви
бух" (1)
17:00 Х/ф "КонанВар
вар" (1)
19:30 Х/ф "Глибина" (2)
21:40 Х/ф "Ефект Колібрі"
(2)
23:40 Х/ф "Планета стра
ху" (3)
01:45 Х/ф "Стервозні
штучки" (3)
03:25 Х/ф "Іду до тебе"
(1)

ICTV
04:05 "Мій батько дає
перцю". Т/с
04:25 Факти
04:55 Таксі
05:20 Космонавти
06:05 Анекдоти поукра
їнськи
06:45 Зірка YouTube
07:55 Дивитись усім!
09:50 "Каратепацан".
Х/ф
12:35 "Платина". Т/с
12:45 Факти. День

13:00 "Платина". Т/с
18:45 Факти тижня з Ок
саною Соколовою
20:25 "Годинникар". Х/ф
22:15 "Піжмурки". Х/ф (2)
00:40 "Останній герой".
Х/ф (2)
02:15 "Карадай". Т/с
03:50 "Мій батько дає
перцю". Т/с

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 "Мультфільми" (1)
08:00 М/с "Смішарики"
(1)
08:30 М/ф "Барбі і 12
танцюючих принцес" (1)
10:00 "Їмо вдома"
11:30 "ВусоЛапоХвіст"
12:20 "Топмодель поа
мериканськи"
15:00 "Орел і Решка. Шо
пінг"
16:00 "Орел і Решка.
СРСР"
18:00 "Вечірній квартал"
20:00 Х/ф "Фантом" (1)
22:00 "КВК"
00:15 Х/ф "Кактус" (2)
02:00 "Нічне життя"

НОВИЙ КАНАЛ
05:30 Зона ночі
05:35 25й кадр
05:40 М/с "Мисливці на
привидів"
06:45 М/ф "Скубі Ду. Аб
ракадабра Ду"
08:00 Х/ф "Люба, я збіль
шив дитину"
09:45 Х/ф "Багатенький
Річчі"

11:40 Файна Украйна
13:50 Хто зверху1
15:45 Т/с "Вороніни"
18:40 Шоумастгоуон
00:35 Х/ф "Сім життів" (2)
03:00 Зона ночі

НТН
6:10 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів" (1)
8:05 Т/с "Каменська  5"
11:30 "Легенди карного
розшуку". Розвідка. Во
ронимогильники
12:00 "Агенти впливу"
12:50 "Випадковий сві
док"
13:10 Х/ф "Домовий"
15:15 Т/с "Капітан Гордє
єв"
19:00 Т/с "Павутиння  4"
22:45 "Випадковий сві
док"
23:00 "Головний свідок"
00:00 Х/ф "Риба Фран
кенштейна" (3)
1:25 Х/ф "Великі гроші"
(2)
3:10 "Речовий доказ"
04:05 "Легенди бандит
ської Одеси"
04:25 "Випадковий сві
док"

СТБ
06:15 Х/ф "Сім няньок"
(1)
07:25 Х/ф "Карнавальна
ніч" (1)
09:00 "Все буде смачно!"
10:45 "Караоке на Май
дані"
11:40 Х/ф "Самара" (1)
15:15 Х/ф "Мамочка моя" (1)

19:00 "Битва екстрасен
сів"
20:30 "ВікнаНовини"
Спецрепортаж"
21:00 Х/ф "Мама напро
кат" (1)
22:50 Х/ф "Жіноча інтуї
ція" (1)
01:05 Х/ф "Чисте небо"
(1)
03:00 Нічний ефір

ТЕТ
06:00 М/ф "Пригоди бра
тика кролика" (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с "Смішарики"
(1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Дашадослід
ниця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Діє
го, вперед!" (1)
10:35 М/с "Фіксики" (1)
11:10 М/ф "Медовий пе
реполох" (1)
11:55 М/ф "Школа монс
трів. 13 бажань" (1)
13:15 Х/ф "Снігові приго
ди цуценят Санти" (1)
14:45 Х/ф "Дітишпигуни
4: Крадії часу" (1)
16:15 Панянкаселянка
17:05 Королева балу
18:00 Країна У
20:00 Розсміши коміка
21:50 Уральські пельмені
22:45 6 кадрів
00:35 Уральські пельмені

ТОНІС
06:00 "Глобал3000"
06:25 Х/ф "Повернення
Фантоцці"

10:00 Великі монархи
Єгипту
11:00 "Щоденник для
батьків"
12:00 Х/ф "Рай для бре
хуна"
14:40 За сім морів
15:30 Сльози світу. Аф
рика
16:40 Ювілейний концерт
В. Гришка (за участю А.
Лорак)
18:20 "Модні історії з Ок
саною Новицькою"
19:00 Місцями дикої при
роди
20:00 "Цивілізація Incog
nіta"
20:15 "Кумири"
20:40 "Світські хроніки"
21:05 Пам'яті Марини Го
луб
21:50 Х/ф "Складна інт
рига з жінками"
23:50 "Кумири"
00:00 "Вихідний, після
опівночі"
01:00 Х/ф "Тіло і душа"

ТРК “УКРАЇНА”
5:45 Срібний апельсин
6:20 Події
7:00 Прем'єра! таємниці
зірок
7:55 Т/с "Нахаба" (1)
12:00 Т/с "Три зірки" (1)
15:50 Т/с "Чотири пори
літа" (1)
19:00 Події тижня
20:45 Т/с "Інтерни" (1)
21:50 Футбол. ЧС 2014.
Фінал
00:00 Великий футбол
2:05 Події тижня

Будьмо уважні

4 липня 2014 року

ДІТИ МОЖУТЬ СТАТИ
ВИНУВАТЦЯМИ ПОЖЕЖ
Пожежі можуть статися внаслідок пустощів та
забав дітей з відкритим вогнем і електроприладами. Як
свідчить статистика, 1014 % пожеж виникають саме за
таких причин.
Дитина, залишив
шись одна вдома,
може взяти сірники,
підпалити папір чи
навіть
влаштувати
багаття. Діти часто
беруть приклад з
батьків, тому намага
ються потайки пали
ти цигарки, а також
спробувати користу
ватися газовою пли
тою або електрични
ми приладами, за
бувши їх вимкнути, і
влаштовують пожежі.
У дітей безмежна
уява, вони можуть
гратися з вогнем у
таємничих місцях:
горищах, підвалах
або в квартирах за відсут
ності дорослих.
Винуватцями таких пожеж
стають не діти, а батьки, які
залишають сірники у легко
доступних місцях і не слідку
ють за забавами своїх дітей.
Дуже часто трапляються
випадки, коли дорослі дору
чають дітям слідкувати за
розпалюванням груб, печей,
примусів, а такі дії у вихо
ванні дітей стають помилко
вими.
Як свідчить статистика, ді
ти, з якими батьки, дідусі і
бабусі, а також дорослі чле
ни родини не проводять
роз'яснювальної роботи що

ПРИ ВИНИКНЕННІ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТЕЛЕФОНУЙТЕ 101!
КиєвоСвятошинський
РВ ДСНС
України у Київській області

ЗАЛІЗНИЦЯ 
ЗОНА ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ!
Впродовж останніх шість
місяців у результаті власної
необережності та грубого
порушення Правил безпеки
громадян на залізничному
транспорті на залізничній
станції Боярка травмовано
трьох громадян, одного з
них  смертельно.

ше потім переходьте заліз
ничну колію;
 не переходьте і не пере
бігайте через залізничні колії
перед поїздом, що наближа
ється, якщо до нього зали
шилось менше 400 м;
 не переходьте колію від
разу після того, як поїзд
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МУДРІСТЬ БАТЬКІВСЬКОГО ВИХОВАННЯ
Кожне покоління має свій
погляд на те, як правильно
виховувати дітей. Та й наша
думка інколи відрізняється
від маминої чи бабусиної.
У ДНЗ "Даринка" відбулася
зустріч поколінь: молодих
батьків та бабусь і дідусів. Со
ціальноекономічні та політич
ні зміни в Україні супроводжу
ються ламанням усталених
стереотипів життя, зумовлю
ють актуальність питання під
готовки батьків до виховної ді
яльності в нових педагогічних
умовах.
Практичний психолог Любов
Фарцабей та вихователь Окса
на Редька намагалися донести
до аудиторії, що в основі укра
їнського виховного ідеалу по
кладено філософію добра і гу
манізму.
Під час проведення практич
них завдань наголошувалося,
що передумовою виховання

до дотримання правил без
печної життєдіяльності, ста
ють набагато частіше вину
ватцями пожеж та надзви
чайних ситуацій.
Державна служба України
з надзвичайних ситуацій по
переджає кожного доросло
го: забороняйте дітям будь
які ігри з вогнем та не зали
шайте їх без нагляду.

¡ÓˇÍ‡


мають бути
демокра
тичні сто
сунки
в
сім'ї
між
дорослими
та дітьми.
Ідеал ро
динного
виховання 
здорова та
щаслива
людина, ін
телекту
ально роз
винена, з
високими
духовно
моральними якостями. Цей рі
вень досягається тільки тоді,
коли виховання розпочинаєть
ся з найменшого віку, відпові
дає поставленій меті й забез
печене необхідними умовами.
Саме в родині виховується
любов до батьків, родини,
Батьківщини, рідної мови, іс
торії, культури, засвоюються

основні моральні принципи,
розвиваються почуття добра,
совісті, справедливості.
Батьки  головні природні
вихователі дитини. А щасливі
діти ростуть біля щасливих
батьків!
Любов Фарцабей,
виховательметодист,
ДНЗ “Даринка”

Поради психолога

ІНТЕРНЕТ МАЄ БУТИ БЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ ДІТЕЙ
Інтернет  це зручна,
популярна та корисна
можливість для навчання та
розваги, але він несе в собі
багато небезпек для дітей і
підлітків. Про це говорять
усі батьки.
То ж які правила поведінки в
мережі слід пояснити дитині,
перш ніж залишити її наодинці
зі всесвітньою павутиною?
Правило перше. Ввічли
вість у спілкуванні важлива в
мережі не менше, ніж в реаль
ному житті.
Правило друге. Копіювання
та поширення чужих текстів 
незаконно. Варто з повагою
ставитися до авторського пра
ва.
Правило третє. Інформація
про сім'ю, про місце вашого
проживання, будьякі контак
ти, а також все, що пов'язано з
вашим фінансовим станови
щем  це закрита інформація,
яку не слід поширювати.
Правило четверте. Необ
хідно пояснити дитині, що
будьяка людина в інтернеті
може з легкістю видавати себе
за іншу особу. І це несе в собі
величезну небезпеку. Ні в яко
му разі не можна зустрічатися

з незнайомими людьми, навіть
якщо ви давно спілкуєтеся.
Правило п'яте. Вартість
відправки sms на різні портали
дуже відрізняється, тому,
перш за все, варто порадити
ся з батьками.
Правило шосте. Послуги в
інтернеті не завжди безкош
товні. Не можна скачувати пі
ратські фільми, музику або
книги. Найбільш безпечний
спосіб отримати нову інфор
мацію  це користуватися лі

цензійним контентом у мере
жі.
Правило сьоме. Поясніть
дитині, що інтернет  це необ
хідний інструмент пізнання в
сучасних умовах, і якщо їй
щось не зрозуміло, то ви з ра
дістю допоможете.
У наш час інтернет став по
тужним ресурсом, який при
правильному використанні до
поможе вам розкрити потенці
ал вашої дитини.

СТЕРЕЖІТЬСЯ КВАРТИРНИХ КРАДІЇВ!
В
останні
роки
квартирні крадіжки стали
поширеним видом злочину.
За словами правоохоронців,
так звані "ведмежатники"
активізуються влітку, коли
більшість українців їдуть
відпочивати.
З метою попередження та
недопущення нещасних ви
падків нагадуємо про необ
хідність дотримання правил
безпеки при перебуванні на
об'єктах залізниці. Отож:
 переходьте колії у вста
новлених місцях (пішохідні
мости, переходи, переїзди).
Уважно слухайте повідом
лення гучномовця;
 перед тим, як ступити на
колію, переконайтесь у від
сутності поїзда, що може до
вас наближатися;
 при наближенні поїзда
пропустіть його і, переко
навшись у відсутності тран
спорту на сусідніх коліях, ли

проїхав, не впевнившись,
що сусідніми коліями не пе
ресувається рухомий склад;
 не підходьте ближче ніж
на пів метра до краю плат
форми після оголошення
про прибуття поїзда до його
повної зупинки;
 не ходіть залізничними
коліями та не наближайтеся
до них на відстань менше 5
метрів.
Пам'ятайте! Залізниця 
зона підвищеної небезпеки
і дотримання цих несклад
них правил вбереже вас від
фатальних наслідків.
Адміністрація станції
Боярка

На території КиєвоСвято
шинського району з початку лі
та зареєстровано 29 таких ви
падків. Найчастіше квартирні
злодії викрадають золоті при
краси, гроші та комп'ютерну
техніку.
Близько 30 % проникнень
здійснюються шляхом підбору
ключів та зламу замків. Для
цього в арсеналі злочинців ве
лика кількість різноманітних
пристроїв та механізмів: від
розвідних та газових ключів до
елегантних наборів відмичок,
які за рівнем виготовлення мо
жуть претендувати на витвір
слюсарного мистецтва.
Приблизно чверть квартир
них крадіжок здійснюються

шляхом вільного доступу, тоб
то через відкриті двері чи вікна
без їх пошкоджень. Особливих
професійних навичок від зло
чинця такий спосіб проникнен
ня у приміщення не вимагає.
Самі мешканці, залишаючи не
зачиненими двері, вікна та
балкони своїх помешкань, "до
помагають" злодіям.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Місця
зберігання цінних речей повин
ні бути незвичайні, придумані
особисто вами і не "засвічені" в
детективах. Серед місць, де
зазвичай "домушник" шукає
цінності, є:
 кошик із брудною білиз
ною;
 платтяна шафа, матраци;
 нічний столик, шафа у ван
ній кімнаті;
 холодильник;
 пральна машина;
 мікрохвильова духовка.
Список далеко не повний. Ін
шими словами, "приховавши"
своє багатство в цих місцях, ви
вже його не знайдете (зрозу

міло, в ситуації, коли в кварти
рі з'явився несподіваний
гість).
Аби не стати жертвою
квартирних крадіїв, право
охоронці радять дотримува
тись правил:
 навіть за короткочасної
відсутності не залишайте від
чиненими кватирки або балко
ни;
 потурбуйтеся про встанов
лення на вхідних дверях надій
ного замка і, бажано, не одного;
 не залишайте ключі від
квартири в поштових скринь
ках, під килимками та в інших
легкодоступних місцях;
 при втраті ключів обов'яз
ково замініть замки;
 від'їжджаючи з квартири,
будинку на тривалий час, поп
росіть надійних сусідів або ро
дичів наглядати за помешкан
ням.
Наталя Лук'яненко,
КиєвоСвятошинський РВ
ГУМВС України
в Київській області
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Події та імена

4 липня 2014 року

МИСТЕЦТВО ДАРУЄ НАМ КРИЛА
22 червня 2014 року відбувся
творчий звіт дорослих колективів
художньої самодіяльності
Тарасівського Будинку культури.
Розпочався захід з хвилини мовчан
ня. Учасники та глядачі вшанували за
гиблих у Великій Вітчизняній Війні, Не
бесну Сотню та тих, хто і нині віддає
своє життя за свободу та незалежність
нашої Батьківщини.
Відкрили концертну програму учас
ники театральної студії "Пігмаліон",
якою керує Тетяна Скочко. Було
представлено на розсуд глядачів вис
таву "Хто в домі господар" за мотива
ми відомої п'єси Олексія Коломійця
"Фараони". Образ головного героя
Миколи Тарана чудово втілив Олек
сандр Шевчук, його дружини Одарки 
Яна Давиденко. Друзів Тарана Онись
ка, Оверка та Аристарха відповідно зіг
рали Володимир Гайдамачук, Сергій
Копаниця та Сергій Степанов; подруг
Одарки Ганну та Уляну втілили Алла
Петрищенко та Світлана Соломена.
Колектив працює в Тарасівському
Будинку культури майже 10 років. У та

кому складі учасники працюють вже
над другою виставою. Перша  "Хто
сміється, тому не минеться"  виборо
ла перше місце на районному фести
валі театральних колективів та третє на
обласному. І це  з двадцяти семи ко
лективів! Усі учасники колективу  люди
дорослі та сімейні, відвідини театраль
ної студії для них  хобі, захоплення та
можливість реалізувати свої таланти. А
найбільша нагорода  посмішки та оп
лески своїх батьків, дружин, чоловіків,
діточок та друзів.
Також глядачі мали можливість насо
лодитися українськими піснями у вико
нанні народного козацького фольклор
ного ансамблю "Горлиця" під керівниц
твом Любові Рачинської та акомпане
мент Віктора Кучера. Цей колектив ві
домий в районі, області та Україні. Він
має свій особливий стиль виконання, а
головне  йому притаманне вміння щи
ро спілкуватися з глядачем мовою піс
ні. Цікавий репертуар, майстерне ви
конання, позитивна енергетика співу 
все це так необхідне людям у такий не
легкий для країни час.
У концерті взяв участь дует у складі

Олени Гречко та Олени Сиротюк  ви
пускників хорового відділення Київ
ського національного університету
культури і мистецтв. Вони подарували
"Мамину вишню" та попурі українських
народних пісень. Ще кілька пісень гля
дачам презентував Олександр Ковтун 
студент КНУКіМ, володар першої пре
мії фестивалю імені Козловського, лау

реат багатьох всеукраїнських конкур
сів та фестивалів.
Глядачі залишали залу усміхненими,
задоволеними та повними вражень.
Адже творчість об'єднує, надихає, дає
можливість бодай на деякий час забути
про буденні турботи.
Тетяна Скочко

«ЧЕРВОНИЙ І ЧОРНИЙ  ЦЕ МОЇ КОЛЬОРИ»
Боярка  місто митців і талантів. Ця істина не викликає жодних
сумнівів. Тож цілком логічним є започаткування нової рубрики, де
будемо знайомити читачів "Бояркаінформ" з митцями рідного міста.
Розпочинаємо, згідно із законами субординації, з голови ГО "Боярське
Мистецьке Братство" Віталія Приймаченка.
ВОЇНАМ УНР
В країнах по світу спрадавна балакали,
Що є в Україні якісь там дива.
Тоді ще і жаби в болоті не квакали,
Із котрого вилізла згодом Москва.
Відтоді і вабить болотяних злодіїв
Родюча, свята Українська земля.
Частенько червоних і білих "добродіїв"
Сюди засилали вожді із кремля.
Підступно, жорстоко,
завжди позлодійському
Приносили розбрат в країну і зло.
Щоб Волю убити ордою кремлівською
Вони не спинялися, що б не було.
Зненацька сполоханий
пострілом згубливим,
Зірвався у штопор багрянистий лист.
Відлунням полинув у просторі збудливім
Пташиний тривожнорозпачливий свист.
Могили героїв не можуть буть мертвими,
Вони випромінюють дух для живих.
Героями славними, вічно безсмертними,
Живе Україна задля молодих.
Живе, бо на зміну героям розстріляним
"Свободу Вкраїні!" гукнули нові.
Життям Україні ще жити омріяним!
Шануймо героїв, загиблих в борні!
16.06.2013
ДІТЯМ ВІЙНИ
Задзвеніли шибки у вікні,
Сон, як птах, від пострілу злякався.
Перший ранок у страшній війні
З горем і сльозами прокидався.
Серце стислось від передчуття,
Що найкращі дні уже прожиті.
Впали ціни на людське життя.
Щастя десь сховалось в дефіциті.
Біль від пряжки врізався навік,
Як притиснув тато при прощанні.
Захлинувся розпачливий крик
В відчайдушнім маминім риданні.
Кілька років стомлені лани
Смертю близьких рясно засівали.
Урожаї ж сироти війни
Все життя із тугою збирали.
І майбутнє на своїх плечах
Принесли з минулого в сучасне.
Хай у ваших молодих очах
Перемоги іскорка не згасне.
9.05.07
ЗМІНИ
В минулому бачу себе я.
Цікаво відзначити зміни,
Відчути, що в цій епопеї
Десь ти є, маленька піщина.
Є зміни на краще й на гірше,
Є зміни тихенькі і бурні.
На скільки людей стало більше,
На стільки побільшало й дурнів.
Обличчя міняються з часом.
І голос, ще тихий недавно,
Аж ось вже обурливим басом
Когось розпіка безпідставно.
Змінилася мода і втіха,
Змінилася віра у Бога.
Без змін залишились два лиха:
Багатство й злиденність убога.

РАЗОМ
У тумані байдужості, страху й зневіри
Перевита душа метастазами рабства.
Наша влада пігулками зла і нахабства
З нас витравлює рештки людської
довіри.
Щоб покласти кінець обкраданню
й образам,
Зрозумійте одне  порятунок в єднанні.
Треба стати плічопліч усім на Майдані
І гукнути в світ "Ні!" і "Ніколи!" всім разом.
Листопад 2013
РОЗДВОЄННЯ
Дивна хвороба  особи роздвоєння,
Нею хворіють, бува, й депутати.
Душі у них на Росію настроєні,
Руки  до нашого сала і влади.
Навіть у мозку, в півкулях розбіжності:
В правій  про кращий
народний добробут,
В лівій, що також не схильна до бідності,
Що б його вкрасти у того ж народу.
Мабуть, громада вже теж заразилася.
Владу розумну і чесну бажає,
Щойно лиш вибори чесних скінчилися,
Знову вона те, що мала, те й має.
Може і я, спаси Боже, нездужаю.
Серце волає: мерщій до Майдану!
Та ось сідниці піднять не подужаю,
Мов приросли до м'якого дивану.
Мрії підносять до статусу панського,
Та опускає життя до долівки.
Просить душа ананасів в шампанському,
А організм потребує горілки.
28.07.2006
СВИСТУНИ
В Раді знов зривають голос депутати,
Їм в державній мові вже не досить слів,
Зразу дві державних мови хочуть мати,
Й галасують, не шкодуючи чубів.
Нізвідкіль з'явився спритний депутатик,
На трибуну, мов на панцерник, заліз:
 Та навіщо вам оті пусті дебати?
Пропоную всім конкретний компроміс.
Українська і російська нас розколють,
Історично дуже спірний тут момент.
Пропоную вам державним узаконить
Найживучіший азаровський акцент.
І під куполом верховним знов лунає
Суржомарення державних діячів.
Маячні такої розум не сприймає,
Краще б кожен один одному свистів.
Засвистали б козаченьки між собою,
Хоч не чути було б їхніх матюків,
Не знущавсь ніхто б над мовою святою
І про інші мови більше б не свистів.
14.07.2013
СИНУ
Заповідаю тобі, сину.
Собі і кожному скажи:
Люби всім серцем Україну
І мову рідну бережи.
Прийди у затінок діброви…
Не шелест літніх там дубів,
А українська рідна мова
З далеких чується віків.
Не забувай своєї мови,
Свій рідний край не забувай.
Для вуст медове рідне слово
Цілунком милої вважай.

Автобіографічне
Завдяки моєму народженню 1 серпня
1937 року Григорій Приймаченко став
батьком і назвав мене Віталієм. Він хотів,
щоб ми довго жили. А сам ледве дотягнув
до тридцяти  війна забрала.
Закінчив я вісім класів Боярської заліз
ничної школи № 18, після чого вже вечора
ми навчався в школі робітничої молоді та в
Київському політехнічному інституті. Пра
цював конструктором.
Коли соціалістичну систему "затрясло",
всі раптом забули, де чиє місце, і замету
шилися, хто куди. Як правило, намагалися
вскочити чи в директорське крісло, чи
пригорнутися до бухгалтерської книги. В
тій колотнечі і мені дісталося МП, на яке
начебто ніхто й не зазіхав, та невдовзі і йо
го проковтнули "прихватизатори".
То були часи, коли працівники наукового і
культурного потенціалу держави кинулися
піднімати інтелектуальний рівень базарів
та нижчих ланок комунальних служб.
Я завжди старався жити "як усі", і влаш
тувався комірником. У тій коморі мене й
настигла друга поетична хвиля.
А перші паростки почали пробиватися
ще замолоду. Та якось під впливом пробле
ми у коханні я написав вірш і наказав собі,
щоб цей вірш був останнім. Під руку попа
лася ручка з червоною пастою. З того часу
я не міг без болю в душі дивитися на черво
не письмо і тривалий час відчував огидну відразу до віршованих рядків. Той же трива
лий час, мабуть, і лікував, бо згодом почуття почали просити якоїсь легалізації, і рука
знову потягнулася до ручки, але ще довго уникав червоної пасти. Тепер це все в дале
кому минулому. Тепер і червоний, і чорний  це мої кольори.
Пісень, яких співала мати,
Красульок ніжних у дворі
Не слід ніколи забувати,
Бо з них всі гени у тобі.
2009
СЛОВО
Було спочатку слово,
А отже  спершу думка
І, відповідно, мова.
А значить, був народ.
Була спочатку Правда,
Була любов в стосунках,
І був Господь гарантом
Усіх, усіх чеснот.

ТІЛОХРАНИТЕЛІ
З'явилася каста хранителів тіла.
Тіла ті в заможний прокралися клас.
А решта  ми, тло посполите, збідніле.
Виходить, що клас той пильнують від нас.
Воно захищатися, певно, не гріх.
Та хто ж буде нас боронити від них?
УРОК ІСТОРІЇ
Школяр учив історію сумлінно,
Як князь Москву в болоті заснував.
Хотів синок все знати на відмінно
Й з цікавістю у батька запитав:

А потім на спокусу
Підмовив змій людину,
І довелось Ісусу
Страждати за той гріх.
Бо правду очорнили,
Стріляли Вірі в спину,
Любов перемінили
На засоби для втіх.

"Чом Довгорукий, а не Дліннорукий?
В Москві той князь узявся звідкіля?"
"Був злодієм, тому і "довгі руки",
Його із Києва потурила сім'я.
Допік всім так, що мали покарати,
Та він утік до біса в болота.
А з ним братва його злодійкувата.
Відтоді й є Московія ота.

Згадаймо ж, браття, Слово!
Хай висвітлиться думка,
Очиститься хай мова,
Згуртується нарід.
Таємне стане явним,
Розчиняться лаштунки,
Яскраве сонце Правди
Засяє на весь світ.

Чортополохом злим злодійські гени
Насіялися щедро в тій землі.
І з того часу маємо проблеми
Від тої ненаситної "рідні".
11.2004

СОРОМ
Літо вже минає, а ще й нині
Символ волі на гілках я бачу.
Між зеленим листям на калині
Тріпотять стрічки жовтогарячі.
Урожаєм вже частує осінь,
Вся калина сумно червоніє.
Може, то від сорому, що й досі
Ще тріпочуть зраджені надії.
25.10.2005

МОВНІ ЗМАГАННЯ
Триста літ українську сатрапи гнобили,
А тепер вони мовні змагання зробили.
Схоже, з'їли спочатку все кумове сало,
Потім всі потихеньку своє доїдали.
Щоб впізнати, в якій мові більша потреба,
Необхідні для мов рівноцінні умови.
А для цього народу вкраїнському треба
Триста років не чути російської мови.
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Дозвілля
МОВОЮ СТРУН І ПІСЕНЬ

У Боярці червень традиційно проходить під знаком
фестивалю "Лісова фієста". Цьогорічний дев'ятнадцятий
фестиваль відбувся 2022 червня на Галявині Зльотів між
Бояркою та Забір'ям.
Життя вносить свої коректи
ви. "Спочатку ми й самі вагали
ся, чи варто проводити цього

річну Фієсту. Адже традиційно
фестиваль асоціюється зі свя
том, тоді як сьогодення підпо
рядковується зовсім іншим
реаліям: війна на Сході країни,
провокації і диверсанти, блок
пости і біженці,  розповідає
організатор Мар'яна Крамар.
 Але ми бардівською грома
дою вирішили, що людям це
потрібно. Навіть більше, ніж у
звичайні часи".
Мар'яна починає називати
міста та області, звідки приї
хали учасники, відзначивши,
що серед співочих і не співо
чих гостей були представники
з Криму, Донецької та Луган
ської областей, навіть Мос
кви.
Та повернімось на галявину.
Впадає у вічі велика кількість
прапорів (ледь чи не біля кож
ного третього табору!) та жов
тоблакитні стрічки на турис
тичних рюкзаках, гітарних гри
фах, навіть у дівочих косах. І
несподівано звучать слова на
початку галаконцерту в ніч з
п'ятниці на суботу: "Дуже про
шу, друзі: жодної політики…"
Ми живемо зараз в інформа
ційному полі війни. В кожній на
шій посмішці, пісні  нотка
скорботи за загиблими і розу
міння того, що іде війна. Саме

тому  жодних політичних чвар,
і я вела цьогорічні концерти пе
реважно українською".
Також відзначимо,
що нині значно зріс від
соток україномовних
пісень. Але віршовані
рядки будьякою мо
вою органічно вписува
лися в загальний нас
трій, який панував і на
сцені, і в таборах, і на
великому каре біля
спільного вогнища.
Пісня: з Боярки 
на передову!
Формат цьогорічної
Фієсти: 201420. Тоб

то, 20 учасників концертувізи
тівки на відкритті фестивалю 20
червня, та 20 учасників гала
концерту наступного дня. А між
ними  концерт тих чотирнад
цяти, хто пройшов творчі май
стерні.
Звісно, переповідати кон
церти Лісової Фієсти  річ не
можлива: їх потрібно чути осо
бисто. Та про один із епізодів
хочеться розповісти окремо.
Просто під час концерту один із
глядачів підійшов до сцени з
увімкнутим телефоном у руці.
Його друзі  в Сватово, і саме
сьогодні від'їжджають до міс

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ: СПІЛЬНЕ БАЧЕННЯ

течка Щастя Луганської облас
ті. Ідуть воювати, але розумію
ть, що можуть не повернутися.
Поговорили з ними прямо на
сцені через мікрофон, заспіва
ли пісню. Оплески були шалені
 не співакам, а хлопцям, які
нас усіх захищають.
Під знаком
"Сонячної парасольки"
А ще була одна річ, яка зали
шається на Фієсті незмінною:
увага до дітей. Поки досвідчені
майстри працювали в творчих
майстернях, прослуховуючи
всіх бажаючих та щедро діля
чись з ними порадами, дітлахи
від 3 до 10 років весело долали
хитромудру мотузяну "Павути
ну". А керували ними боярчани
Юлія Апостолова, директор ПП
"СансАмбрелла", тобто  "Со
нячна парасолька" та Олек
сандр Грабовенко  комерцій

ний директор цієї організації.
Офіційно це називалося тре
нінгом з командоутворення.
Щоправда, малюки цього не
знали, а відтак були найдружні
шою й найвеселішою коман
дою на Фієсті.
21 червня їх запросив на гос
тину дитячий концерт  ще од
на незмінна традиція Лісової
Фієсти. І діти були не лише слу
хачами, а й активними учасни
ками концертної програми.
Радислав Кокодзей,
фото автора

1 стор.
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"Український Гарвард" 
комплекс навчальновиховних
закладів для організації безпе
рервної освіти: дитячий садок,
окремі школи для хлопчиків та
дівчаток (19 клас), змішані
класи (1011) або коледж (на
приклад, готельноресторан
ного бізнесу), університет. Пе
редбачає також розвиток су
путньої інфраструктури: будів
ництво і виробництво меблів;
швейнотрикотажне вироб
ництво; фермерські госпо

дарства та інше сільгоспви
робництво; оргтехніка; побуто
ве обслуговування; підготовка
персоналу; поліграфія, рекла
ма, маркетинг. Авторка цього
інвестиційного проекту  під
приємець і директорка шкіл
"Леді" та "Кадетство" Ірина Де
мидова  наголосила, що на
заваді будьяких великих пла
нів наразі стоїть сумнозвісна 4
та зона. При збереженні стату
су міста, постраждалого внас
лідок Чорнобильської катас
трофи, інвестиції до міста "не
підуть".
Червоний капелюх (колір,
що символізує вогонь, тепло) 
надає можливість висловити
свої почуття та інтуїтивні здо
гадки. На цьому етапі присутні
ділилися своїми емоціями,
враженнями та передчуттями 
дійсно теплими та консолідо
ваними.
І знову  на прощання  "одя
гаємо" синього капелюха. Це
хвилина для аналізу: Чого ми

КиєвоСвятошинський районний чемпіонат з футболу  одна з
головних подій літа. Чергова гра відбулася 28 червня на футбольному полі
Боярської ЗОШ № 1. Того дня на поле вийшли ФК "Дмитрівка" та боярський
"Ветеран".
боротися за призове місце в цьогоріч
ному чемпіонаті.
Втім, була в цій неймовірній перемозі
одна маленька таємниця.
Щоб перемогу
міцно тримати в руках
Її нам відкрили голкіпери "Ветерана"
Сергій Заєць та Дмитро Гонтар:
 Бачите ці рукавиці во
ротаря?  хлопці демонс
трують свої "озброєні" ру
ки.  Вони  чарівні! М'яч до
них сам летить і просто на
мертво "приліплюється"!
Мимоволі подумалося:
"Такі дорослі, а в казки ві
рять". Та, як з'ясувалося
вже за мить, до віри в каз
ку ці слова жодного відно
шення не мають. Втім, да
вайте почуємо все з пер
ших вуст.
Надзвичайно вдала мо
дель,  розповідає Сергій
Заєць.

Професійні
вставки захищають паль
ці від переломів. Дуже
зручно вибивати м'яч ку
лаком, а об'ємна долоня
допомагає не лише лови
ти м'яч, а й міцно трима
ти його.
 При цьому вони з'яви
лися у нас надзвичайно
вчасно,  додає Дмитро
Гонтар,  у воротах дійсно
почуваєшся набагато впевненіше і
комфортніше.
 Сьогодні маю від команди ще одне
важливе доручення,  говорить Воло
димир Олійник.  На сторінках нашої
улюбленої газети ми хочемо привітати
Олександра Видрю з днем народження

із сумнівними розвагами і нав
паки, передбачає розвиток
міста як екологічно чистого з
розвиненою туристичною ін
фраструктурою, привабливого
для сімей із дітьми. Все це за
безпечить залучення до Бояр
ки в якості гостей добропоряд
них громадян, котрі сповідують
сімейні цінності, схильні до
здорового способу життя,
змістовного дозвілля, культур
ного розвитку. Боярські акти
вісти у співпраці з представни
ками влади та бізнесу дійшли
згоди, що нам не потрібне за
лучення коштів до міста будь
якою ціною. Адже які об'єкти
ми побудуємо, якими людьми
себе оточимо, таке обличчя і
матиме наше місто, такими ви
ростатимуть і наші діти. І тоді
ми повторимо за Іриною Де
мидовою: "Боярка  це місто,
обране Богом для дітей".
Інформаційноаналітична
служба ЦСПР
 У чому полягає допо
мога?
 Придбання форми,
організація виїзних ту
рів, надання транспор
ту, оплата проходження
медоглядів. А ще  я ак
тивно вболіваю під час
ігор!
Ми
допомагаємо
також юнацькій команді
початкових класів з Бо
ярської ЗОШ №1 (опла
та послуг тренера), бо
ярській баскетбольній
команді та дитячим бу
динкам.

СІМ ГОЛІВ ТА ЧАРІВНІ РУКАВИЧКИ

Обидві команди, які зараз знаходять
ся в групі лідерів, мали що втрачати,
тож гра подарувала вболівальникам
обох команд вдосталь хвилюючих мо
ментів.
Перемога таки за нами!
Причому з рахунком 3:1 на користь
"Ветерана". А що ж ми знаємо про пе
реможців?
Зорганізувалася команда в 2007
2008 рр. після візиту до Боярки заслу
женого майстра спорту по футболу
Юрія Дмитруліна. Під час вручення
Кубку міського голови пан Дмитрулін
зізнався, що зараз грає за команду ве
теранів Київського "Динамо". Саме
після цих слів Володимир Олійник,
Олександр Яковенко, В'ячеслав Шаба
да та Юрій Мацапура вирішили створи
ти перший міський ветеранський фут
больний турнір, в якому тоді грали
всього чотири команди: забірське "Ди
намо", боярські "Вікторія", "Стара Бо
ярка" й команда організаторів.
"Ми хотіли мати гумористичну назву
"Одуванчики",  посміхається, згадую
чи ту історію, пан Олійник.  Та коли пе
реклали назву українською "Кульбаба",
нас слово "баба" засмутило. І тому че
рез середній вік гравців (3840 років)
назвалися просто "Ветеран". Поступо
во з мініфутбольної виросли до нор
мальної, повноцінної і результативної
команди.
Перший вагомий результат "Ветера
на"  2012 рік: ІІ місце у районі в третій
лізі. А на додачу  Олександр Полєвих
був визнаний кращим захисником се
ред гравців у цій лізі районного чемпіо
нату. 1 і 3 місця з мініфутболу серед 12
командучасниць у 2014 році. І остан
ній (поки що) найбільш вражаючий епі
зод 2014го року: рахунок 7:1 у матчі з
ФК "Вишневе2". Та серйозне бажання

досягли? Які нові цілі постави
ли? Адже це тільки початок, де
які міркування, загальне ба
чення. Попереду  оновлення
стратегічного плану розвитку
міста, створення банку інвес
тиційних ідей, розробка кон
кретних проектів… Тож у бояр
чан є можливість долучитись
до будьякого з напрямків.
Як бачите, всі проекти до
сить близькі між собою і впису
ються в одну спільну концеп
цію, що не передбачає розмі
щення в Боярці потужних про
мислових об'єктів чи закладів

Радислав Кокодзей,
фото автора
і побажати міц
ного здоров'я,
благополуччя,
мирного
неба
над головою і
всього самого.
Слово про
спонсорів
З
Олексан
дром Володими
ровичем Видрею
ми
зустрілися
напередодні пе
ремоги "Ветера
на". І розмова
про допомогу ко
манді стосувала
ся всього періо
ду їхньої співпра
ці.
 З "Ветера
ном" ми дружи
мо ще з того мо
менту, коли ко
манда з'явилася на футбольних обріях
 зізнається Олександр Володимиро
вич.  Підтримувати спорт  це одне з
моїх хобі, моя життєва позиція. Тоді я
вирішив допомогти "Ветерану" зроби
ти перші кроки в його становленні, до
помагаю і нині.

КИЄВОСВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ПОВІДОМЛЯЄ:
Впродовж 56 липня відбудуться
матчі 11 туру районного чемпіонату з
футболу. На футбольних полях району
із своїми суперниками зустрінуться і
боярські команди.
Перша ліга
35 липня, 11:00, Забір'я:
ФК "Арсенал" (Боярка)  ФК "Зеніт"
(Петрівське).
35 липня, 16:00, стадіон "Зеніт"(Боярка):
ФК "ПСВіннер" (Боярка) 
ФК "Гореничі 1960".
Друга ліга
35 липня, 17:00, Музичі:
ФК "Фанат" (Боярка)  ФК "Музичі".
35 липня, 10:00, Крюківщина:
ФК "Вишневе"  ФК "Стара Боярка"
Третя ліга
36 липня, 16:00, ПМК Буча:
ФК "Фенікс" (Буча) 
ФК "Ветеран" (Боярка).
Вболіваймо за наших земляків!
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ЗАПРОШУЄМО ВСІХ
ДО СПІЛЬНОЇ МОЛИТВИ

ГОРОСКОП

15 липня о 10:00 у СвятоМиколаївському
храмі (на території Центральної районної лі
карні) відбудеться Божественна Літургія в
день покладення чесної ризи Пресвятої
Богородиці у Влахерні.
Після завершення Літургії відбудеться чин
освячення хрестів на куполах, який звершить
митрополит ПереяславХмельницький та
Білоцерківський,
патріарший
намісник
Епіфаній.

14 липня 20 липня
ОВЕН (21.03—20.04).
У серединi тижня вас порадують
близькi люди. З начальством будь
те стриманi та лояльнi, щоб не
спровокувати конфлiкт. У вас
з’явиться шанс проявити себе в ро
лi лiдера.

Вся велика родина вітає
БОЛЬБАТЕНКА
Миколу Михайловича

з 65річчям!
Нехай злагода, щастя
та турбота близьких
прикрашає Ваше
життя на довгі роки.
Залишайтесь завжди
молодим, активним
та життєрадісним!

Втрачене посвідчення ветерана праці АА 9350636,
видане 12.04.2006 р., та втрачене пенсійне посвідчення
ААА 236648, видане 09.06.2006 р. на ім’я Бондар Віри
Олександрівни, вважати недійсними.
Втрачений паспорт СМ 293528, виданий 19.08.2000 р.
КиєвоСвятошинським РВГУ МВС в Київській обл. на ім’я
Косяченка Олександра Борисовича, вважати недійсним.
У ВЕЛИКУ УКРАЇНСЬКУ
УКРАЇНСЬКУ
КОМПАНІЮ НА ПОСТІЙНУ
РОБОТУ ПОТРІБНІ:
 торгові представники,
 продавціконсультанти
продавціконсультанти
з власним легковим АВТО
АВТО

Офіційне працевлаштування

ДР не обов`язковий.

Вітаємо з 60 річним ювілеєм
громадську діячку

КОРЗУН ЛЮДМИЛУ ЛЬВІВНУ!

ЗП висока

Зичимо Вам міцного здоров'я, щастя,
наснаги та енергії для нових успіхів.

(ставка+%)+комп. ПММ

З повагою,
міський голова Тарас Добрівський
та виконком
Боярської міської ради

Тел: 0675735750, 0992501558,
0675707576 (телефонувати з 14.00 до 18.00 з пн. до пт.).

СМАЧНІ РЕЦЕПТИ ВІД ГАЛИНИ
Закуска
"Дієтичне карпаччо"
Час приготування: 20 хвилин.
Літо дарує нам сонце, тепло та
неймовірну кількість вітамінів. Якщо
правильно ними розпорядитися, тоді
осінь та зима без застудних захво
рювань нам забезпечені. Давайте
використовувати все, що нам дає лі
то!
Інгредієнти:
 помідори  4 шт.
 часник  3 зубчики
 олія оливкова  3 ст. л.
 винний оцет  2 ст. л.
 сіль  за смаком
 зелень  кріп, петрушка
 перець чорний, мелений  за сма
ком
Приготування:
Насамперед, знайдемо якусь дуже
красиву тарілочку. Звільнимо помі
дори від шкірки, заливши їх окропом
на 23 хвилини, а потім помістимо їх
у холодну воду. Гострим ножем порі
жемо на кільця, звільнивши попе
редньо від плодоніжки. Розкладемо
їх в тарілочку (я розкладаю "шахмат
кою"). Дрібно нарізаємо зелень, чис
тимо та дрібно шинкуємо часник.
Змішуємо часник, оливкову олію,
оцет, сіль та перець. Додаємо зелень
та даємо "відпочити" 34 хвилини.
Викладаємо суміш на кільця помідо
рів та залишаємо на 5 хвилин.
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Овочі "Духмяний горщик"
Час приготування  2,5 год. (із запі
канням)
Готувати страви в горщиках  моя
улюблена справа. Потрібно все по
мити та нарізати, а інше зробить ду
ховка, налаштована на режим "з усіх
сторін". А духмяні спеції зроблять
страву кращою та більш вишуканою
ніж у відомих кулінарів. Інгредієнти
розраховані на 4 порційних горщика
або на один великий.
Інгредієнти:
 баклажани  4 шт.
 шампіньйони  4 шт. (великих)
 цибуля  23 (середні)
 яйце варене  4 шт.
 вершкове масло  1 ст. л.
 олія  1 ст. л.
 борошно  1 ст. л.
 сметана  1 склянка
 духмяні трави (тмин, базилік, іта
лійські на вибір)
 зелень (кріп та петрушка)  за
смаком
 сіль, перець  за смаком
Приготування:
Баклажани нарізаємо кубиками та
залишаємо, посоливши на 1 годину.
Гриби відварюємо, дрібно нарізає
мо та обсмажуємо з борошном на
вершковому маслі з дрібно поріза
ною цибулею. Баклажани віджимає
мо та обсмажуємо на рослинній
олії.
У горщечки укладаємо шарами
баклажани, гриби з цибулею і нарі
зані кружальцями зварені "в круту"
яйця. Додаємо за смаком сіль та пе
рець та вкриваємо все ще одним
шаром баклажанів. Заливаємо сме
таною з духмяними травами та запі
каємо у духовці. Перед подачею
присипаємо дрібно порізаною зе
ленню.

Десерт
"Кефірна полуничка"
Час приготування  3 год. (з охо
лодженням).
Днями моя дитина поскаржилася
на те, що полуниця "вже відходить" і
вже не така міцненька, яка була ще
тиждень тому. А дитина моя кохаєть
ся в полуниці, як я в приготуванні
смачних страв. Тому, десерт наро
дився з того, що знайшла в холо
дильнику.
Інгредієнти:
 полуниця  2 склянки
 кефір 1 л
 сметана  150 гр.
 цукор  1 склянка
 ванільний цукор  2 ст. л.
 желатин  1 ст. л.
Приготування:
Заливаємо желатин холодною во
дою (100 гр) та залишаємо на 3040
хвилин. Потім на невеликому вогні
доводимо до кипіння, постійно помі
шуючи. Охолоджуємо до кімнатної
температури. Кефір, сметану, цукор
та ванільний цукор збиваємо 56 хв.
Продовжуючи збивати, повільно до
даємо желатин. Збиваємо ще 45 хв.
Викладаємо в гарні фужери або про
зорий посуд полуницю та заливаємо
її підготовленою сумішшю. Залишає
мо на 23 години в холодильнику.
Моя дитинка вже не скаржиться на
"неякісну" полуничку.
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Замовлення

ТЕЛЕЦЬ (21.04—21.05).
Можливi апатiя, поганий настрiй.
Настав сприятливий перiод, аби
вкотре почати життя заново, прий
няти нарештi правильне рiшення.
Наприкiнцi тижня постарайтеся за
вершити давнi справи.
БЛИЗНЮКИ (22.05—21.06).
Вам треба повернутися до ста
рих питань, придiлiть їм бiльше ува
ги. У середу–четвер розраховуйте
тільки на власнi сили, проявляйте
максимум iнiцiативи i кмiтливостi.
РАК (22.06—23.07).
Тиждень сприятиме самореаліза
ції. Вдалий час для того, щоб почати
щось нове, i не вiдступайте на пiв
шляху. Проявiть iнiцiативу i вiзьмiть
на себе роль лiдера – вона вам па
сує. Вихiднi обiцяють приємнi сюр
призи.
ЛЕВ (24.07—23.08).
Настає сприятливий перiод для
реалiзацiї найсмiливiших iдей. Од
нак не треба поспiшати з висновка
ми. Зосередьтеся i все плануйте
заздалегiдь. Не вiдмовляйтеся вiд
порад друзiв i колег.
ДІВА (24.08—23.09).
Зараз ви дуже впертi та принци
повi. Щоб вас у чомусь переконати,
доведеться витратити чимало часу.
Проте потужна пiдтримка з боку
друзiв не буде зайвою. Бiльше пра
цюйте в командi. Зi здоров’ям не
великi проблеми, радимо зверну
тися до лiкаря.
ТЕРЕЗИ (24.09—23.10).
Найвдалiшою для вирiшення ро
бочих питань буде середина тижня.
А першу половину тижня присвятiть
родинi. Побалуйте близьких пода
рунками i прогулянками. Звернiть
увагу на власне здоров’я.
СКОРПІОН (24.10—22.11).
Вимоги, якi висуватимуть колеги,
дратуватимуть вас. Ви звикли ко
мандувати, тож чужi поради iгнору
ватимете. Початок тижня – чудовий
час для творчих задумiв. Керiвниц
тво оцiнить вашi дiловi успiхи, тiль
ки ведiть чесну гру.
СТРІЛЕЦЬ (23.11—21.12).
Деякi нестиковки i перепони вiд
волiкатимуть вас вiд серйозних
справ. Придiлiть цим моментам
максимум уваги. Остерігайтеся
зради. Водночас будьте готовi й ко
легу замiнити, й виконувати вказiв
ки керiвництва.
КОЗЕРІГ (22.12—20.01).
Невдовзi вам доведеться за все
вiдповiдати. Тиждень почнеться з
протирiч, але кмiтливiсть допоможе
вам мирно врегулювати будь–яке
питання. Не варто будувати грандi
озних планiв, адже це може позна
читися на вашому здоров’ї.
ВОДОЛІЙ (21.01—19.02).
Прислухайтеся до порад близь
ких людей, не пiдганяйте подiї.
Найважливiшi заходи плануйте на
середину тижня. До вас будуть
схильнi i колеги, i керiвництво. На
вихiдних остерігайтеся травм.
РИБИ (20.02—20.03).
Дивiться на життя практичнiше.
Невдовзi у вас з’явиться простiр
для дiяльностi. На початку тижня
вдалими будуть дiловi зустрiчi та
службовi поїздки. Не варто кон
флiктувати з колегами, першими
йдiть на компромiс.

