
Правоохоронці відкрили   
кримінальне провадження по 
призовникам, які ухилилися від 
виконання свого обов’язку.

Про це стало відомо під час 
нарад з правоохоронцями та 
керівниками місцевого само-
врядування, організованих го-
ловою Києво-Святошинської 
райдержадміністрації Мирос-
лавою Смірновою. Зараз три-
ває шоста хвиля мобілізації, 
це остання хвиля цього року, 
яка закінчиться 17 серпня. 
Військовий комісар Києво-
Святошинського району Олег 
Гончарук висловив сподівання, 
що це буде остання хвиля у цій 
війні. 

Києво-Святошинський ра-
йон впродовж усіх черг мобілі-
зації у 2014-2015 році блискуче 
виконував та перевиконував 
мобілізаційні завдання. За це 
голова РДА вчергове подяку-
вала керівникам місцевого са-
моврядування, військовому 
комісару та правоохоронним 
органам. 

Шоста ж хвиля є новим ви-
кликом для району, бо новий 
план по мобілізації, за яким 
призову підлягають 304 особи, 
збільшений майже втричі порів-
няно з четвертою і п’ятою хви-
лями, під час яких мобілізацій-
не завдання складало 127 осіб. 
Та за словами Олега Гончарука, 
для району це не може бути про-
блемою, оскільки ця кількість – 
лише 2 % від усього зареєстро-
ваного населення району. 

Про це йшлося на нараді за 
участі прокурора Віктора Мой-
сієнка, начальника РВ МВС 
Вадима Кошмака, заступника 
СБУ району Сергія Карпен-
ка та заступників голови рай-
держадміністрації. Вирішено 
також провести розширену 
робочу зустріч з керівниками 
місцевого самоврядування та 
дільничними інспекторами 
міліції району.

Варто зазначити, що стало 
відомо про хуліганство в ра-
йоні, яке сталося кілька днів 
тому. Несвідомі громадяни 
оточили офіцера під час ви-
конання службового завдання 
(розносив повістки) та завда-
ли йому тілесних ушкоджень. 
Вже зареєстровано відповідне 
провадження по факту хулі-
ганства. Тому відтепер для під-
вищення ефективності опові-
щення буде залучено не тільки 
сільських голів, а й дільничних 
інспекторів міліції.

Прийнято рішення про від-
криття кримінальних прова-
джень щодо осіб, які ухилили-
ся від виконання військового 
обов’язку, та підприємств, які, 
порушуючи законодавство, 

відмовилися від процедури 
вручення повісток своїм пра-
цівникам. 

«Вважаю неприпустимим 
у такі складні для держави 
часи просто нехтувати своїм 
обов’язком, коли ми в райо-
ні максимально активізує-
мося, намагаємося будь-що 
виконати поставлені завдан-
ня, щоб допомогти нашим 
хлопцям-захисникам. Саме 
тому я особисто триматиму на 
контролі це питання. Особи, 
які ухилилися від призову, не 
просто порушили закон, вони 
знехтували загальнолюдськи-
ми принципами», зазначила 
Мирослава Смірнова.

Усі матеріали по підпри-
ємствах-порушниках вже пе-
редані до Прокуратури Києво-
Святошинського району, яка і 
займається розслідуванням.

Що ж до шостої хвилі, то 
Олег Гончарук наголосив, що 
учасники бойових дій та їх 
сім’ї мають велику кількість 
пільг. Наприклад, пожиттєва 
знижка на оплату комуналь-
них послуг, збереження се-
редньої заробітної плати за 
місцем роботи та виплата за-
робітної плати військовослуж-
бовця, безкоштовне лікування 
та санаторне оздоровлення, 
безкоштовний та пільговий про-
їзд, право першочергового або 
позачергового вступу до на-
вчальних закладів як для себе, 
так і для родини тощо. 

Ці пільги – мотивація та 
подяка за добросовісне ви-
конання свого обов’язку. Сам 
же порядок мобілізації доволі 
простий: процедура вручення 
повістки, медична комісія, на 
основі якої і робиться висно-
вок про придатність чи непри-
датність до військової служби, 
після цього мобілізований вже 
проходить навчання. Тільки 
після навчальної підготовки 
можна говорити про військову 
службу. Нашим спільним за-
вданням є допомога та всіляке 
сприяння захисникам. Тож за-
хищаймо і будуймо нову краї-
ну свідомих людей разом.
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Впродовж останнього часу 
склалась складна ситуація з по-
дачею води на місто. У зв’язку зі 
спекою значно збільшились ви-
трати води населенням. 

Міський голова Тарас До-
брівський дав доручення про-
вести термінову нараду у зв’язку 
з обмеженням постачання води 
та знайти оптимальні шляхи 
для виходу з цієї ситуації.

Заступник міського голови 
Олександр Горін, директор КП 
«Боярка-Водоканал» Микола 
Давиденко та працівники під-
приємства обговорили причи-
ни складної ситуації.

Микола Іванович повідомив, 
що погодні умови, зумовлені 
спекою, призвели до значного 
збільшення використання води. 
Жителі використовують питну 
воду не лише для споживання, а 
й для технологічних потреб (по-
ливу присадибних ділянок, на-
повнення басейнів тощо). 

Впродовж кількох місяців 
відбулося 5 значних крадіжок 
на об’єктах підприємства, які 
забезпечують водою місто. За 
даними випадками прово-
дяться слідчі дії працівниками 
правоохоронних органів. Виве-
дення з ладу обладнання сверд-
ловин також стало причиною 
перебоїв у водопостачанні. 

Прикро, що крадіжки від-
буваються за лічені години, а 
відновлення роботи зазначених 
об’єктів потребує значних капі-
таловкладень та часу.

КП власними силами та за 

підтримки міської ради заку-
повує необхідне обладнання 
для забезпечення нормального 
функціонування об’єктів водо-
постачання. Впродовж остан-
ньої декади червня було відре-
монтовано трансформаторну 
підстанцію, замінено силові ка-
белі. 8 липня було встановлено 
нове обладнання на дві сверд-
ловини. Впродовж наступних 
десяти днів планується встано-
вити насоси на 4 свердловинах. 
У липні-серпні після капіталь-
ного ремонту буде введено в 
експлуатацію ще дві свердло-
вини по вул. Магістральній та в 
історичній частині Боярки. 

На думку Миколи Давиден-
ка, впровадження комплексу 
робіт покращить водопоста-
чання та збалансує всю систему. 

ЕКОНОМНЕ СПОЖИВАННЯ 
ВОДИ ВРЯТУЄ ВІД СПРАГИ

Ще в грудні минулого року 
учасниці хору «Надія» прийшли 
до будівлі посольства Канади в 
Україні, щоб піснею подякува-
ти керівництву Канади та її на-
роду за гуманітарну допомогу 
українським військовим.

Хоча відкритим залишається 
питання застарілих водопро-
відно-каналізаційних мереж, 
які також суттєво впливають на 
ефективність роботи підприєм-
ства в літній період.

Доки триватиме спека і за-
лишатиметься необхідність у 
поливі городів, підприємство 
не може гарантувати безпере-
бійну подачу води, адже резер-
вуари потрібно заповнювати, 
щоб жителі міста могли корис-
туватися водою цілодобово.

Принагідно Микола Да-
виденко закликав мешканців 
міста економно використову-
вати воду у спекотний період. 
Адже поливаючи свій город та 
наповнюючи басейн, ви по-
збавляєте сусіда можливості 
випити води та помити руки. 

Саме тоді Роман Ващук 
пообіцяв відвідати Боярку, 
щоб по-справжньому відчути 
гостинність боярчан. Посол 
ознайомився з історичними 
місцями міста, завітав до Бо-
ярської ЗОШ № 2, Боярсько-

го краєзнавчого музею, до 
Свято-Михайлівського храму. 
А на майданчику перед місь-
ким Будинком урочистих по-
дій став глядачем імпровізова-
ного концерту, влаштованого 
хористками «Надії».

ПОСОЛ КАНАДИ ВІДВІДАВ БОЯРКУ

9 липня на запрошення аматорського народного хору «Надія» з                            
неофіційним візитом Боярку відвідав посол Канади в Україні Роман Ващук.
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КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РВ ДСНС ІНФОРМУЄ

На постійну роботу до КП «БГВУЖКГ» потрібні:
• СЛЮСАР З РЕМОНТУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ — 2 одиниці
• ПОКРІВЕЛЬНИКИ 4 розряду  — 2 одиниці;
• ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК 4,5 розряду — 1 одиниця 
• ЕЛЕКТРОМЕХАНІК з технічного

 обслуговування та ремонту ліфтів  — 2 одиниці.

Впродовж 2-4 липня офіцій-
на делегація Боярки перебувала з 
дружнім візитом у місті Несвіж (Рес-
публіка Білорусь). Ось уже 10 років 
Боярка підтримує партнерські сто-
сунки з цим білоруським містом. 

3 липня в Несвіжі святкують 
аж три події: День міста, День 
незалежності Білорусі та день 
звільнення Білорусі від німець-
ко-фашистських загарбників. 

Тож програма перебування 
нашої делегації була дуже наси-
ченою. На урочистостях Боярку 
представляли: голова ГО «Рада 
волонтерів» Альона Суслова, го-
лова Громадської ради при Бо-
ярській міській раді Олександр 
Слободюк, заступник голови 
ГО «Учасники АТО Києво-
Святошинського району» Юрій 
Васьковський, член ГО «Рада 
волонтерів» Наталія Долгова та 
підприємець Олег Кушнірчук. 
Ввечері 2 липня ми взяли участь 
в офіційному прийомі делегацій, 
де відбувся обмін сувенірами та 
подарунками між господарями 
та усіма гостями. До речі, пода-
рунком від боярчан була робота 
нашого відомого земляка різь-
бяра Володимира Цепляєва «За-
мріяна», яку майстер виконав 
спеціально для наших білорусь-
ких друзів. 

Місто Несвіж має 12 міст-
побратимів з 9 країн світу: Вір-
менії, Азербайджану, Ізраїлю, 
Естонії, Латвії, Литви, Польщі, 
Росії та України. На цьому офі-
ційному заході ми познайомили-
ся з представниками усіх міст та 
обговорили питання співробіт-
ництва в різноманітних сферах 
суспільного життя. Особливу 
увагу було приділено обговорен-
ню питань щодо обміну досвідом 

у культурній сфер та вихованні 
підростаючого покоління. 

3 липня наша делегація 
взяла участь в урочистому від-
критті новозбудованої авто-
станції «Несвіж», а потім в уро-
чистостях на головній площі 
міста, присвячених Дню неза-
лежності Білорусі. На згадку 
про це голова Несвізького ра-
йонного виконкому Іван Круп-
ко вручив нам пам’ятний знак в 
ознаменування 10-річного спів-
робітництва Несвіжа та Боярки. 

З нагоди річниці звільнення 
Білорусі від німецько-фашист-
ських загарбників ми в складі 
інших делегацій вшанували по-
леглих воїнів, поклавши квіти 
до Братської могили. 

Друга половина дня була 
присвячена ознайомленню з 
агросадибою «Плешевичі» та 
білоруським фольклором. День 
закінчився відвідинами кон-
церту на місцевому стадіоні та 
чудовим святковим салютом.

Не менш насиченим був і 
третій день нашого перебуван-
ня в Несвіжі. Ми завітали до 
краєзнавчого музею, де ознайо-
милися з ремеслами та побутом 

несвіжан різних часів. Відвіда-
ли Фарний костел Божого Тіла 
та міську Ратушу. Незабутні 
враження залишились від екс-
курсії по відомому Несвізькому 
замку, збудованого князями Ра-
дзівілами та внесеного до Всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО.

Час пролетів непомітно та з 
великою користю, адже ми мали 
можливість налагодити постійні 
дружні зв’язки з різними міста-
ми для взаємного ознайомлення 
з життям, історією та культурою, 
для досягнення кращого вза-
єморозуміння, зміцнення спів-
праці та дружби, а також для 
обміну досвідом у розв’язанні 
аналогічних проблем, що поста-
ють перед міськими  громадами, 
органами управління, організа-
ціями.

Маємо надію, що майбут-
ня співпраця наших порідне-
них міст реалізується через об-
мін делегаціями, художніми та 
спортивними колективами, ви-
ставками, а також літературою, 
кінофільмами, фотоматеріала-
ми про життя міст та принесе 
користь нашим громадам.

Наталія Долгова

У ГОСТІ – ДО БІЛОРУСЬКОГО МІСТА НЕСВІЖ
Чим вас вразив Несвіж? Таке 

питання «Боярка-інформ» поста-
вила усім учасникам делегації. 
Пропонуємо стислі відповіді.

Наталія Долгова: «У місті па-
нує чистота і порядок. Відчува-
ється, що за цим стоїть велика та 
системна праця керівництва, ко-
мунальних служб та жителів міста».

Альона Суслова: «Жителі 
міста – надзвичайно привітні, 
гостинні, щирі та відкриті. Ми 
відчули, що білоруси – справді 
братній для українців народ».

Олександр Слободюк: «Ро-
бота державного сектора на-
лагоджена таким чином, що 
жителі відчувають впевненість 
у завтрашньому дні. Тобто 
держава гарантує жителям хоч 
мінімальний рівень життєвих 
стандартів, який дозволяє жити 

нехай і не дуже багато, але від-
чувати себе захищеними».

Юрій Васьковський: «Вра-
зило ставлення жителів до 
свого міста та країни. Вони 
щиро люблять землю, на якій 
живуть, шанують закони, до-
тримуються порядку. Навіть 
дорогу перейти не на пішохід-
ному переході жоден білорус 
собі не дозволить».

Олег Кушнірчук: «Як во-
дій я високо оцінив чистоту і 
порядок на дорогах Білорусі. 
Узбіччя – чисті, трава покоше-
на. Стан регіональних доріг не 
ідеальний, але трохи кращий, 
ніж у нас. Здивований тим, що 
все державне – зроблено до-
рого та з шиком, а приватне – 
могло бути б і кращим. У нас 
усе навпаки».

ФОТОФАКТ

ПРИЗНАЧЕНО ЗАСТУПНИКІВ ГОЛОВИ РДА

8 липня заступник міського 
голови Олександр Горін провів 
робочу нараду із завідуючими 
дошкільних навчальних закла-
дів Боярки щодо підготовки ди-
тячих садочків до опалювально-
го сезону 2015-2016 років. 

Завідуючі ДНЗ повідомили 

ДИТСАДКИ ГОТУЮТЬСЯ ДО ЗИМИ

про хід виконання робіт по під-
готовці газових котелень. Ке-
рівникам дошкільних закладів 
було надано ряд доручень щодо 
проведення відповідних робіт. 
Роботи відбуваються згідно з 
графіком. Завершити їх плану-
ється до 1 вересня 2015 року.

ОГОЛОШЕННЯ
Комунальне підприємство «Боярка-Водоканал» запрошує на постійну роботу:

• майстра дільниці водозабірних споруд,
• майстра дільниці каналізаційних споруд,
• машиніста екскаватора 5, 6 розряду.

 За довідками звертатися за телефонами:
46-966 відділ кадрів, 41-753 приймальня.

Міський голова Тарас             
Добрівський зустрівся з членами 
делегації міста після їх повернен-
ня з Білорусі. Вони поділися вра-

женнями та передали міському 
голові подарунки для міста, вру-
чені їм під час відвідин Дня міста 
Несвіжа, побратима Боярки.

На апаратній нараді голова 
РДА Марина Смірнова пред-
ставила двох своїх заступників: 
першого заступника Артема 
Кошика та заступника Михай-
ла Лєзніка. Щиро привітавши 
їх, вона наголосила, що Киє-
во-Святошинський район - пе-
редовий в області, що тут від 
кожного очікують плідної, від-
даної та відповідальної роботи, 
тут постійно потрібно вчитися і 
рости, при цьому побажала на-
снаги та успіху.

5 липня о 03 год. 00 хв. до опе-
ративно рятувальної служби у Ки-
єво-Святошинському районі на-
дійшло повідомлення про пожежу 
сміття на відкритій місцевості 
площею 100 м. кв., за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська. На 
місце події виїхав черговий кара-
ул 51-ДПРП м. Боярка. Станом на 
05 год. 40 хв. загорання було лік-
відовано. Причина пожежі – нео-
бережне поводження з вогнем 
невідомою особою.

Впродовж останніх двох 
тижнів у Боярці та прилег-
лих територіях значно зросла 
кількість пожеж у природних 
екосистемах (лісові масиви, 
трав’яні настили, торфовища). 
Пожежно-рятувальні частини 
міста здійснили 11 виїздів на 

відповідні пожежі. Практично 
всі вони трапляються з вини 
людини, частіше за все через ху-
ліганські дії або просту необе-
режність: залишене без нагляду 
вогнище, кинутий недопалок, 
іскра з глушника мотоцикла або 
автомобіля. 

Щорічно лісові пожежі за-
вдають непоправного збитку 
природі і державі. Найбільша 
кількість пожеж, як правило, 
припадає на весняно-літній пе-
ріод. У вихідні й святкові дні ліс 
відвідує велика кількість людей, 
що призводить до різкого зрос-
тання джерел вогню. Масш-
табні загорання можуть мати 
негативні наслідки як для на-
вколишнього середовища, так і 
для людей: спричинити пожежі 
будівель, знищити лінії елек-

тромереж, газо- та нафтопрово-
дів, лісових насаджень.

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій закли-
кає громадян дотримуватися 
правил пожежної безпеки по-
близу лісових масивів, на від-
критих територіях та під час 
прибирання присадибних діля-
нок. Не випалюйте суху траву, 
не розводьте багаття в лісі, не 
створюйте смітники в лісі та на 
прилеглих територіях, тим паче, 
не підпалюйте їх. Адже це при-
зводить до масштабних пожеж 
та трагічних наслідків.

Нагадуємо, що самовільне 
випалювання рослинності або 
її залишків, розпалювання вог-
нищ та застосування відкритого 
вогню в лісових масивах суворо 
забороняється.

З ВОГНЕМ НЕ ЖАРТУЙТЕ

Виконавчий комітет Боярської міської ради 
оголошує конкурс 

на встановлення модульних котелень на альтернативному 
виді палива (дрова, пелети) у дошкільних навчальних закладах                            
м. Боярка та двох централізованих котельнях («Космос», «Арксі»).

Заявки та пропозиції про участь у конкурсі подавати до                            
1 серпня 2015 року до Боярської міської ради за адресою: 
вул. Білогородська, 13, каб. № 3, тел. 40-355.
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6 липня 2015 року померла 
талановита журналістка Ніна Хар-
чук (67 років). Серце зупинилось 
о 15:10 у реянімації в Боярці під 
Києвом. Пані Ніна пролежала оди-
надцять діб у комі після інсульту. 
Одинадцять місяців тому вона по-
ховала свого чоловіка – доброго 
пана Анатоля.

У дев’яностих роках засновниця 
Народного Руху України в Боярці 
Ніна Харчук працювала руч-об-руч 
зі мною в агенції «Рух-прес» і газеті 
«Час/Тіmе», коли головою Народ-
ного Руху стояв Вячеслав Чорновіл. 
Саме Вячеслав Чорновіл предста-
вив подання на звання заслуженого 
журналіста для Ніни Харчук на її 50 
років.

Вони обидва безмежно люби-
ли Україну та Володимира Самій-
ленка, який похований у Боярці. 
Вячеслав Чорновіл замолоду ви-
вчав його творчість, а Ніна Хар-
чук доглядала та привозила всіх 
на могилу поета-лірика в Боярці.

П’ять скликань обиралася де-
путатом Боярської міськради.

Пані Ніна написала сотню 
статей у знаменитому «Час/Тай-
мі». Про багатьох людей ув Укра-
їні та світі. Вона писала красиво 
й легко. А ще була надзвичайно 
гостинною господинею. Всіх упо-
сліджених гостей Руху з-за кордо-
ну вона прихищала у себе вдома в 
Боярці й щедро частувала.

Останніми роками Ніна Хар-
чук працювала відповідальним 
секретарем екстраординарного 
художньо-літературного часопи-
су «Всесвіт».

Дмитро Понамарчук, 
прес-секретар Вячеслава Чорновола

ГІРКІ СЛЬОЗИ 
МИМОВОЛІ

Я пригадую наш спільний пер-
ший візит до Лондона (особисто 
мій – десятий чи десь так) у 2011. 
Нам сказали поокремо підходити 
до офіцера, який ставить штамп на 
візу в аеропорту. Раптом Ніна, яка 
спілкується з офіцером, обертаєть-
ся до мене: «Я не можу збагнути. 
Що вона хоче (ідеться про офіце-
ра)? Пальця якогось їй показати?» 
Я намагаюся їй пояснити, що тре-

LET ME SAY A FEW WORDS ABOUT THIS UNIQUE NINA...
ба прикласти пальця до машини, 
яка зчитує відбитки. І тут Ніна у 
своїй невимушено-прекрасній 
манері бере і... показує пальця 
офіцерові. Ну, Ви зрозуміли, яко-
го пальця. Мені похололо, а Ніна, 
така горда за всю Україну, показує: 
«Ти цього пальця хочеш?!» 

Вона справді не зрозуміла, що 
треба прикласти палець до маши-
ни. Добре, що ситуацію розрули-

*  *  *
Пішла. Відлетіла… 

З небес від’ячала,
Розірваним болем земля 

закричала.
Із «Всесвіту» в Всесвіт пішла 

на віки,
Залишила нам недожиті роки…
Залишила Боярку і боярчан,
Музей, щирих друзів, родину 

й спілчан,
Залишила хату, квітник і садок, 
Городика клаптик і… мрії вінок.
Пішла Журналіст, 

Жінка-Світло, Боєць,
Пішла із життя… Та не з 

наших сердець!

Аліна Третяк

*  *  *
У серце вставили по голці,
По цвяху вбили у труну.
Впряглися пси-песиголовці
У смертоносну борону.

І рили похапцем могилу
Там, де росла трава жива.
Посіяли закланне тіло,
А звідти виросли… слова.

І обернулися піснями,
І тішать Бога у раю.
А ті, хто іншим рили ями,
Вже долю вибрали свою.

Тетяна Володай

Дмитро Нагорний, спортивний журналіст
Жах... Як прикро. У мене збе-

рігається фото з дарчим написом 
пані Ніни. Чудово пам’ятаю ті часи 
і нашу найкращу газету «Час/Time».

Олександр Ільченко, спецкор газети «Сегодня»
Царство небесне світлій люди-

ні! Якось років 12 тому був випа-
док – катастрофічно спізнювалися 
з товаришем на вечірній поїзд. Ми 
були у відчаї. Таксі не зупинялися. А 
громадським транспортом – ніяк не 
встигнути. І раптом – якась старенька 
іномарка пригальмовує біля нас. Не 
віримо очам: «До вокзалу, будь ласка!» 
«Сідайте, бачу, що поспішаєте...» 

Домчала нас з вітерцем. Пізнала 
мене першою. «Які гроші?» – навіть 
обурилася. – Ми ж колеги. Маємо 
один одного виручати...» 

Земля Вам пухом, пані Ніно...

Ольга Мусафірова, український журналіст 
Покоління романтиків україн-

ської журналістики, щирих, відвертих, 
енергійних, вразливих... Пам’ятатиму 
Ніну. Нехай спочиває з миром.

Мар’яна Слєпова, науковий співробітник 
Боярського краєзнавчого музею

6 липня обірвалося життя, зупи-
нилось велике, добре, щире серце 
Харчук Ніни Феодосіївни.

Наше місто втратило Велику 
Людину, справжнього патріота, ку-
мира багатьох! Вся Україна втрати-

ла! Боярка осиротіла! Пом’яни, Гос-
поди, у Царстві Твоєму...

Зоя Загородня, український журналіст
Мала щастя знати цю неймовірну 

жінку, неординарну й світлу людину.
У 1996 році зустрілися в «Час/

Тіmе», як колеги – редактори відділів. 
Спільність поглядів і позицій швидко 
зріднила нас. А як казав незабутній 
відповідальний секретар Валентин 
Іванович Авдєєнко – «ми дуже схо-
жі». Уподібнював нас і головний ре-
дактор Григорій Павлович Кримчук.

Ця «схожість» була для мене, на-
багато молодшої й менш досвідченої, 
неабияким щастям і стимулом. Ніна 
своїм беззаперечним авторитетом 
була як сестра. Мудра й старша. 

Пам’ятається, як восени 1997 
року ми всією редакцією святкува-
ли Нінин 50-літній ювілей. Разом 
з Валентином Івановичем переби-
рали фото з Ніниного життєпису, 
готували «колаж». Потім по життю 
я не один раз повертатимуся до тих 
спогадів, наче звірятиму себе з нею. 
Чого, крім віку, досягла?

Стосунки не обривалися і після 
«закриття» газети (я мала нещастя 
бути «уповноваженою» представля-
ти інтереси газети в усіх судах Укра-
їни... А хто тоді не хотів судитися з 
Чорноволом?). Останнє судове рі-
шення «іменем України» в справі за 
позовом відомого українофоба було 
одіозно-програшним. У газеті, яка 

Уважаемый господин Микитенко! Уважаемые украинские друзья!
Министерство культуры Республики Армения и лично г-жа Ми-

нистр Асмик Степановна Погосян, которая сегодня пребывает в коман-
дировке, скорбит вместе с Вами по поводу преждевременной кончины 
выдающегося украинского журналиста Нины Харчук, кавалера Золотой 
медали Министерства культуры РА.

Нина Харчук была голосом армянской культуры в Украине. Благодаря ее 
содействию удалось выпустить специальный номер армянской литературы в 
украинских переводах. Нина Харчук была одним из ведущих переводчиков. Ее 
выступления в Ереване всегда были отмечены особым патриотизмом. В то же 
время она понимала, что сегодня очень важно сохранить наследие советской 
эпохи. Именно поэтому она так хотела, чтобы был напечатан армянский жур-
нал «Всесвит». И это стремление объединить народы исходило из уст женщины, 
которая во времена СССР прошла через цензуру, унижения и аресты. Нина 
Харчук всегда с оптимизмом и стоицизмом переносила самые сложные 
моменты в жизни своего народа. Она была близка к карабахской культуре и 
всячески поддерживала Независимость Нагорно- Карабахской Республики. 
Мы глубоко признательны ей за все, что она вместе с Вами, Д. Дроздовским и 
другими коллегами делала на благо укрепления армяно-украинской дружбы. 
Поэтому уверен, что ее уход не должен остаться незамеченным.

Прошу Вас, глубокоуважаемый Олег Иванович, обратиться к Ми-
нистру культуры Республики Украина с просьбой о присвоении улицы 
имени Нины Харчук в ее родном городе. Мы, в свою очередь, готовы по-
ддержать такое ходатайство.

Еще раз от имени всей творческой интеллигенции Армении приношу 
Вам самые глубокие соболезнования.
С искренним уважением,           Артур ПОГОСЯН

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
 РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
г. Ереван    N07/06/155673-11  ‘’7’’  июля 2015 г.

Заслужений журналіст України 
з 1998 р., член Національних спі-
лок: художників – з 1984 р. та жур-
налістів України – з 2001 р., канди-
дат у майстри спорту з мотоспорту.

Народилася 11.12.1947 (за пас-
портом – 11.01.1948) в  м. Бережа-
ни Тернопільської обл. Чоловік:            
Харчук Анатолій Павлович (1939-
2014). Дочка – Коваленко Ганна Ана-
толіївна (1971 р. н.), філолог, дирек-
тор КП «ІА «Боярка-інформ». Онуки: 
Максим та Марко Коваленки.

1972 закінчила філологічний 
факультет Київського універси-
тету ім. Т. Шевченка, спеціаль-
ність – філолог, викладач україн-
ської мови та літератури.

1972-1989 рр. – літредактор, 
редактор відділу журналу, в. о. 

головного редактора журналу     
«Образотворче мистецтво».

1989-1996 рр. – завідуюча на-
уковою редакцією «Мистецтво 
України» видавництва «Україн-
ська енциклопедія», викладач 
курсу журналістики та практич-
ної стилістики української мови в 
Українській Академії Мистецтва.

1994-1997 рр. – парламент-
ський кореспондент пресового 
бюро «Рух-Прес».

1996-1999 рр. – завідуюча відді-
лом політики газет «Час/Тіmе», «Час».

1999-2000 рр. – оглядач газет 
«Столиця», «Хрещатик».

2000-2002 рр. – перший за-
ступник головного редактора все-
українського тижневика «Влада і 
політика».

2005-2007 рр. – керівник 

прес-служби виконкому Київ-
ської обласної організації По-
літичної партії «Народний Союз 
Наша Україна».

2008 і до останнього дня – відпо-
відальний секретар журналу «Всесвіт».

1990-94, 1994-98, 1998-2002, 
2006-2010, з 2010 до останнього дня – 
депутат Боярської міської ради.

Член Народного Руху України з 
1989 до 1999 рр. (у 1997 р. входила до 
Центрального Проводу).

Член редколегій Книги 
Пам’яті України та журналу 
«Uкгаіnе».

Ніна Харчук – автор понад 
700 публікацій, починаючи з 1972 
р., у тому числі в журналах «Об-
разотворче мистецтво», «Творче-
ство», «Соціалістична культура», 
«Всесвіт», «Київ», «Президент» 
та ін.; газетах «Культура і життя», 
«Книжное обозрение», «Правда 
Украины», «Час/Тіmе», «Хре-
щатик», «Столиця», «Влада і по-
літика», «Дзеркало тижня» тощо. 
Була постійним дописувачем 
міської газети «Боярка-інформ» 
та районної газети «Новий день».

Автор і упорядник краєзнав-
чого збірника «Боярка» (1999).

У першому томі енцикло-
педії «Мистецтво України» (К., 
1995) – понад півтора десятка 
наукових статей.

ХАРЧУК НІНА ФЕОДОСІЇВНА

творилася й видавалася на щирому 
ентузіазмі вірних Україні людей, не 
було не те що копійки на рахунку, а 
й жмені канцтоварів чи то якогось 
«майна». Крім одного «прихованого 
резерву» – бувалого не в одній НП і 
«реінкарнованого не одинажди» че-
рез КАРЗ «РАФа». Яким і возили га-
зету. Чоловік Ніни, як казав Дмитро 
Понамарчук, пан Анатоль, маючи 
таку ж щиру українську душу й пра-
цьовиту вдачу, власноруч ще спробу-
вав реанімувати вкотре цього латиша. 
Так він і переховувався у Боярці. Але 
як ми не пробували боронитися, «де-
путат, який проголосував проти Не-
залежності України іменем України» 
задовольнив свою ненависть... і за-
брав це нещасне авто. 

Дорожила аж до вібрацій емо-
цій рідкими контактами чи випад-
ковими зустрічами в столиці. Ніна 
була такою ж красивою в усьому – 
від природної зовнішності до внут-
рішньої чистоти, чесною поміж нас 
і з самою собою, незалежністю й 
незворотністю позицій. ЇЇ, як ка-
жуть, не можна було не тільки «не 
любити»... ЇЇ поважали...

Гарна мама – виховала таку ж 
справжню послідовницю Ганнусю. 

Важка болюча втрата. Банальне по-
яснення, що забирають кращих... З ким 
же тоді залишається цей світ і Україна?

Будь з Богом... Світла тобі пам’ять, 
Посестро.... і добрі справи, як продов-
ження тебе на цій Землі. Плачу..

ли. Але це насправді було непере-
вершено. Людина, яка не боїться 
конвенцій і умовностей. Вона ле-
тить на запрошення Кембридж-
ського університету. І що це таке, 
що в Гетвіку її просять докласти 
палець до якоїсь шайтан-маши-
ни. З гордістю за всю Україну 
вона доклала.

Дмитро Дроздовський,
головний редактор журналу «Всесвіт»

ПАМ’ЯТАЄМО. СУМУЄМО

Боярський краєзнавчий музей 
та ГО «Боярське Мистецьке Брат-
ство» осиротіли. Велика частина біо-
графії музею пов’язана з ім’ям Ніни           
Феодосіївни Харчук.

Саме з її ініціативи було засно-
вано Літературно-мистецьку пре-
мію імені Володимира Самійленка 
Боярської міської ради та рішенням 
ХХХ сесії Боярської міської ради 
V скликання № 30/1371 від 8 лип-
ня 2008 р. затверджено Положення 
про літературно-мистецьку Премію 
імені Володимира Самійленка.

Багаторічна дружба і співпраця 
музею та митців з нею була взаємно 

необхідною. Думки і поради пані 
Ніни завжди були авторитетними 
і вагомими, до неї дослухались, її 
щиро поважали і безмежно любили. 
Її життя – це приклад самовідданос-
ті справі, патріотизму та любові до 
рідного міста, які вкрай необхідні 
для виховання сучасного покоління. 

Боярські митці цінували критику 
Ніни Феодосіївни як мистецтвознавця. І 
віддаючи шану Великій Людині, яку сер-
дечно поважали і любили, на своїх руках 
несли, проводжаючи її в останню путь.

Любов Кравченко, директор 
Боярського краєзнавчого музею

Віталій Приймаченко, голова ГО 
«Боярське Мистецьке Братство»

ЗАВДЯКИ ЇЙ ЗАСНОВАНО 
ПРЕМІЮ ІМ. В. САМІЙЛЕНКА

Євген Микитенко, Надзвичайний та 
Повноважний Посол України в Державі Катар

Царство Небесне незабутній ха-
ризматичній людині, чарівній жін-
ці, видатному журналісту, палкому 
патріоту.

Любити Батьківщину вдали-
ні від неї легко, а повсякденними 
справами служити рідному краю – 
це справжній подвиг. Саме такою 

була Ніна Феодосіївна Харчук. 
Світла їй пам’ять.

Тарас Микитенко, другий секретар 
Посольства України в Пакистані

Ніна Федосіївна була незабут-
ньою Людиною з безмежно добрим 
та щирим серцем. Не можу повіри-
ти в цю втрату. Шкода, що так мало 
була з нами. Пам’ятаємо.

СПІВЧУТТЯ З-ЗА КОРДОНУ
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Про включення депутата Бо-
ярської міської ради VI скликання 
Коржової В. М. до персонального 
складу постійної депутатської 
комісії Боярської міської ради з 
питань соціального захисту насе-
лення, материнства і дитинства, 
екології, охорони довкілля, зеле-
ного будівництва та рекреаційних 
зон, захисту населення від наслід-
ків Чорнобильської катастрофи.

Розглянувши заяву депу-
тата Боярської міської ради VI 
скликання Коржової Валенти-
ни Миколаївни, відповідно до 
п. 2 ч. 1 ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

Включити депутата Бояр-
ської міської ради VI скликання 
Коржову Валентину Микола-
ївну до персонального складу 
постійної депутатської комісії 
Боярської міської ради з питань 
соціального захисту населення, 
материнства і дитинства, еко-
логії, охорони довкілля, зелено-
го будівництва та рекреаційних 
зон, захисту населення від на-
слідків Чорнобильської ката-
строфи.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА   Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 60 сесія
РІШЕННЯ № 60/2745

від 01 липня 2015 року     м. Боярка

Про затвердження керуючої 
справами виконавчого комітету  
Боярської міської ради

Відповідно до п. 1.5 ст. 26 
Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні»,            
ст. 10, 14 Закону України «Про 
службу в органах місцевого са-
моврядування», –  

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 60 сесія
РІШЕННЯ № 60/2744

від 01 липня 2015 року       м. Боярка
Про внесення змін до рішення 

позачергової 54 сесії Боярської місь-
кої  ради VI скликання від 6.01.2015 
року № 54/2578 «Про затвердження 
міського бюджету на 2015рік» 

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Бюджетним 
кодексом України, рішенням Бо-
ярської міської ради VI скликання 
від 06.01.2015 року № 54/2578 «Про 
затвердження міського бюджету на 
2015 рік», згідно з офіційним вис-
новком фінансово-економічного 
відділу про перевиконання доход-
ної частини загального фонду бю-
джету міста за підсумками 6 місяців 
від 01.07.2015 р. №02-10/1116, в 
якому зафіксована сума переви-
конання в розмірі 6 704 377,54 грн., 
для забезпечення фінансування 
першочергових видатків бюджету, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Збільшити план надходжень 

загального фонду міського бюдже-
ту за рахунок перевиконання до-
ходної частини загального фонду за 
підсумками 6 місяців 2015 року по                                                                 
КДБ 18050400 на 1 780 000,00 грн. 

2. Збільшити видатки загально-
го фонду міського бюджету за раху-
нок перевиконання доходної части-
ни загального фонду за підсумками 
6 місяців 2015 року, а саме: 

по КФК 010116  КЕКВ 2210 
збільшити асигнування на                     
150 000,00 грн. 

по КФК 010116  КЕКВ 2273 
збільшити асигнування на                           
200 000,00 грн. 

по КФК 100203  КЕКВ 2273 
збільшити асигнування на                          
900 000,00 грн. 

по КФК 100203  КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на                             
530 000,00 грн. 

3. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структури 
видатків спеціального фонду місь-
кого бюджету (бюджет розвитку) за 
рахунок залишку коштів на початок 
2015 року, а саме: 

по КФК 100202  КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                          
44 000,00 грн. (капітальні трансфер-
ти КП «Боярка-Водоканал» на при-
дбання насосів для водопостачання 
міста).

4. Внести відповідні зміни до 
додатків 1, 3, 6, 7 «Рішення про за-
твердження міського бюджету на 
2015 рік».

5. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на першого 
заступника міського голови В. А. 
Скочка. 
Міський голова                 Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 60 сесія
РІШЕННЯ № 60/2746

від 01 липня 2015 року                                                    м. Боярка

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

руючої справами виконавчого 
комітету Боярської міської ради 
Рябошапку Марію Андріївну.

2. Включити Рябошапку 
Марію Андріївну до складу ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2015 р. № 321

ПОРЯДОК 
переведення дачних і садових 

будинків, що відповідають державним 
будівельним нормам, у жилі будинки

1. Цей Порядок визначає 
механізм переведення дачних і 
садових будинків, що відпові-
дають державним будівельним 
нормам, у жилі будинки.

2. Переведення дачних і са-
дових будинків, що відповіда-
ють державним будівельним 
нормам, у жилі будинки здій-
снюється безоплатно органами 
місцевого самоврядування села, 
селища, міста, з якими відпо-
відні дачні поселення та садів-
ничі товариства пов’язані адмі-
ністративно або територіально.

3. Для переведення дачного 
чи садового будинку у жилий 
будинок громадянин, який є 
його власником, або уповнова-
жена ним особа (далі - власник) 
подає до виконавчого органу 
сільської (селищної, міської) 
ради, а у разі, коли в сільській 
раді виконавчий орган не утво-
рено, - сільському голові (далі - 
уповноважений орган) заяву за 
формою згідно з додатком 1, до 
якої додаються:

копія документа про право 
власності на дачний чи садовий 
будинок, засвідчена в установ-
леному порядку;

письмова згода співвласни-
ків (за наявності) на переведен-
ня такого будинку в жилий;

звіт про проведення техніч-
ного огляду дачного чи садо-
вого будинку з висновком про 
його відповідність державним 
будівельним нормам за формою 
згідно з додатком 2.

Технічний огляд дачного чи 
садового будинку проводиться 
без застосування обладнання 
для визначення характеристик 
конструкцій та виконання ви-
шукувальних робіт на підставі 
укладеного договору суб’єктом 
господарювання, у якого пра-
цює один або більше відпові-

дальних виконавців окремих ви-
дів робіт (послуг), пов’язаних із 
створенням об’єктів архітектури, 
які пройшли професійну атеста-
цію згідно з постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 23 трав-
ня 2011 р. № 554 «Деякі питання 
професійної атестації відпові-
дальних виконавців окремих ви-
дів робіт (послуг), пов’язаних із 
створенням об’єктів архітекту-
ри» (Офіційний вісник України, 
2011 р., № 41, ст. 1668).

4. За результатами розгляду 
заяви та доданих до неї докумен-
тів уповноважений орган протя-
гом місяця з дня їх надходження 
приймає рішення про переве-
дення дачного чи садового бу-
динку у жилий будинок або про 
відмову в такому переведенні.

Прийняття рішення про від-
мову в переведенні дачного чи 
садового будинку у жилий бу-
динок допускається за наявнос-
ті хоча б однієї з таких підстав:

неподання документів, за-
значених у пункті 3 цього         
Порядку;

виявлення в поданих доку-
ментах недостовірних відомостей;

встановлення невідпо-
відності дачного чи садового 
будинку вимогам державних 
будівельних норм, що зазна-
чені у розділі I (обов’язковий) 
результатів технічного огляду 
звіту про проведення технічно-
го огляду дачного чи садового 
будинку (додаток 2).

5. Місцева рада у триденний 
строк з дня прийняття рішення 
про переведення дачних і садо-
вих будинків, що відповідають 
державним будівельним нор-
мам, у жилі будинки видає або 
надсилає власникові рекомен-
дованим листом з описом вкла-
дення рішення про переведен-
ня дачного чи садового будинку 
у жилий будинок із зазначен-
ням його адреси (рішення про 
відмову в переведенні разом з 
поданими документами).

Рішення про переведення є 
підставою для внесення відпо-
відних змін до записів Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно в порядку, ви-
значеному законодавством.

6. У разі відмови в переве-
денні дачного чи садового бу-
динку у жилий будинок влас-
ник має право повторно подати 
документи, зазначені у пункті 
3 цього Порядку, після усунен-
ня причин, що стали підставою 
для прийняття такого рішення. 

З додатками 1, 2 до Порядку 
можна ознайомитись на сайті 
Боярської міської ради: 

www.boyarka-inform.com

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 29 квітня 2015 р. № 321 
Київ

Про затвердження Порядку 
переведення дачних і садових 
будинків, що відповідають дер-
жавним будівельним нормам, у 
жилі будинки
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок пере-
ведення дачних і садових бу-
динків, що відповідають дер-
жавним будівельним нормам, у 
жилі будинки, що додається.
Прем’єр-міністр України 

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 21

Рішенням виконавчого ко-
мітету Боярської міської ради 
від 09.06.2015 р. № 33/25 влас-
нику нежитлового приміщення 
за адресою: м. Боярка, вул. Мо-
лодіжна, 55-а було надано до-
звіл на проведення зовнішнього 
опорядження фасаду магазину.

Інформація подана відпо-

відно до Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів» 
та Правил благоустрою терито-
рії міста Боярка, затверджених 
рішенням 14 сесії VI скликан-
ня Боярської міської ради від 
24.11.2011 р. № 14/701. 

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Про оголошення Молодіжного 
мистецького фестивалю імені       
І. Коваленка 

З метою проведення щоріч-
ного Молодіжного мистецького 
фестивалю імені Івана Ковален-
ка (запроваджено у 2012 році): 

1. Оголосити проведення у місті 
Боярка Молодіжного мистецького 
фестивалю імені Івана Ковален-
ка-2015 (далі – Фестиваль). 

2. Провести у 2015 році в рам-
ках Фестивалю наступні заходи:

• Поетичний конкурс текстів 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06 липня 2015 року  № 02-14/81 

до пісень «Віршована мелодія» - 
15.07.-15.10.2015 р.

• Конкурс співаної поезії 
«Тиха зірка» - 15.07.-15.10.2015 р.

• Конкурс читців «Сила слова» - 
10.10.2015 р.

• Вокальний конкурс «Осіння 
пісня» - 17.10.2015 р.

• Конкурс гітаристів «Бояр-
ський Хрещатик» - 31.10.2015 р.

• Заключний гала-концерт – 
14.11.2015 р. 

3. Затвердити у 2015 році 
оргкомітет Фестивалю у  складі 
5 осіб, а саме: 

голова оргкомітету – Кра-
совський Олександр Валерійо-
вич, заступник міського голови.

заступник голови оргкомі-
тету – Лахтадир Ангеліна Ми-
колаївна, голова правління ГО 
«Центр розвитку громад».

Члени оргкомітету: 
Скакодуб Надія Іванівна, ди-

ректор Києво-Святошинського 
центру творчості молоді «Оберіг».

Саліванов Олег Григорович, 
композитор, гітарист, віце-пре-
зидент Фестивалю.

Кириленко Марія Іванівна, 
донька поета Івана Коваленка, 
президент Фестивалю.

4. Розмістити оголошення 
про проведення Фестивалю  на 
сайті Боярської міської ради та 
в скороченому варіанті в газеті 
«Боярка-інформ» (додатки 1 та 2).

5. Контроль за виконанням 
цього Розпорядження покласти 
на заступника міського голови  
О. В. Красовського. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА   Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

15 липня 2015 року у Боярці 
стартує щорічний Молодіжний 
мистецький фестиваль імені Іва-
на Коваленка. Метою Фестивалю 
є гармонійний розвиток підрос-
таючого покоління, виховання у 
молоді патріотичних почуттів, за-
лучення меценатів та благодійни-
ків до підтримки творчої молоді, 
увічнення пам’яті поета, диси-
дента, педагога Івана Юхимови-
ча Коваленка та популяризація 
міста Боярки на теренах України.

До участі у Фестивалі-2015 за-
прошується талановита молодь 
віком від 6 до 30 років, що випро-
бовує себе у мистецтві складання 
віршів, співаної поезії, художньо-
го читання, вокалу та гри на гітарі.

Для участі у конкурсах не-
обхідно подати заявку, в якій 
вказати прізвище, ім’я та по-
батькові, рік і день народження, 
вік, контактні дані (е-mail, те-
лефони, поштова адреса), назву 
навчального закладу чи місця 
роботи, програму виступу тощо. 
Форми заявок для окремих 
конкурсів, конкурсні вимоги, 
номінації та вікові групи можна 

знайти у відповідних рубриках 
на сайті Івана Коваленка http://
ivan-kovalenko.info/  

У 2015 році в рамках Фестива-
лю відбудуться наступні конкурси:

Два Інтернет-конкурси:
Поетичний конкурс текстів до 

пісень «Віршована мелодія» та кон-
курс співаної поезії «Тиха зірка» - з 
15 липня до 15 жовтня 2015 року.   

Додаткова інформація щодо 
Інтернет-конкурсів  text-pisni@
ukr.net або за телефонами     
(097) 667-80-31, (099) 343-08-38, 
(063) 619-40-31,  (045) 98-46-851 
(контактна особа – Кириленко 
Марія Іванівна).

Три конкурси на базі Києво-
Святошинського районного цен-
тру творчості молоді «Оберіг»:  

• Конкурс читців «Сила сло-
ва» - 10 жовтня 2015 року. 

• Вокальний конкурс «Осін-
ня пісня» - 17 жовтня 2015 року.

• Конкурс гітаристів «Боярський 
Хрещатик» - 31 жовтня 2015 року. 

Заявки на ці конкурси та до-
відки за телефоном: (096) 332-
18-51 або за електронною адре-
сою fest-kovalenko@ukr.net   

Після завершення всіх кон-

курсів - 14 листопада 2015 ро-
кувідбудеться Гала-концерт з 
церемонією нагородження.

Усім учасникам Фестивалю 
при собі мати свідоцтво про на-
родження чи паспорт.

Якщо учасник Фестивалю 
не досяг повноліття, повну від-
повідальність за його безпеку, 
життя та здоров’я несе особа, 
яка його супроводжує. 

Запрошуємо меценатів та 
широку громадськість долучи-
тися до фінансування Фестива-
лю. За наявності коштів Оргко-
мітет має право присуджувати 
гран-прі, доповнювати перелік 
номінацій, визначати розмір 
премій чи передбачати цінні 
подарунки за узгодженням із 
благодійниками. 

Детальніше читайте на 
сайті Боярської міської ради:                 
www.boyarka-inform.com

Оргкомітет

Оголошення про проведення у місті 
Боярка Молодіжного мистецького 
фестивалю імені Івана Коваленка-2015 
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   Телеканал 1+1

06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН: 
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН: 
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН: 
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:40 «Чотири весілля 4»
11:00 Т/с «Асі» (1)
12:00 ТСН: 
12:20 Т/с «Асі» (1)
13:20 «Ворожка»
14:20 «Сліпа»
14:55 «Не бреши мені»
15:50 «Сімейні мелодрами - 5»
16:45 ТСН: 
17:10  Т/с «Чорна троянда» (1)
19:30 ТСН: 
20:15 Т/с «Свати - 4» (1)
21:15  Т/с»Ключі від щастя» (2)
23:05  Т/с»Ключі від щастя» (2)
00:00 «Мінкульт»
00:35 ТСН: 
00:55 Х\ф «Адам» (2)
02:25 Т/с «Його любов» (1)
05:15 «Служба розшуку дітей»
05:20 «Телемагазин»

   ICTV

05:20 Служба розшуку дітей
05:25 М/с «Скубі-Ду: Корпорація 
«Загадка»»
06:10 Надзвичайні новини з Кос-
тянтином Стогнієм
06:55 Факти тижня з Оксаною 
Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини. Підсум-
ки з Костянтином Стогнієм
10:10 «Стріла». Т/с
12:45 Факти. День
13:10 Провокатор
14:50 «Космічний джем». Х/ф
15:45 Факти. День
16:20 «Космічний джем». Х/ф
16:55 «Пригоди Плуто Неша». Х/ф
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з Кос-
тянтином Стогнієм
20:20 Дістало!
21:05 Факти. Вечір
21:30 Свобода слова з Андрієм 
Куликовим
00:20 «Відлік убивств». Х/ф (2)
02:25 «Діамантовий поліцейський». 
Х/ф
03:50 «Куди ти поділася, Челсі?». 
Т/с

   Інтер

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 «Фродя» 1-3сс.
12:00 Новини
12:20 Т/с «Фродя» 4с. 
13:40 «Сімейний суд»
14:00 Новини
14:20 «Сімейний суд»
15:25 «Жди меня»
16:00 Новини
16:15 «Жди меня»
17:45 «Новини»
18:05 «Стосується кожного»
19:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Доярка з Хацапетівки 3»
22:50 Т/с «Перше кохання»
00:40 Т/с «Зцілення любов’ю»
02:15 Т/с «Наложниця» (2)
04:20 Д/с «Легенди бандитської 
Одеси»
04:40 «Подробиці»
05:30 Т/с «Перше кохання»

   Новий Канал

06:00 Закуті
06:05 М/с «Скубі Ду: Корпорація 
загадка»
07:35 Закуті
07:37 М/с «Барбоскіни»
07:40 Закуті
07:45 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08:05 Закуті
08:07 Т/с «Друзі»
10:05 Єралаш
12:15 Т/с «Моя прекрасна нянька»
16:25 Х/ф «13 друзів Оушена»
19:00 Ревізор
22:10 Страсті за Ревізором
00:10 ППШ-2
01:30 Служба розшуку дітей
01:35 Х/ф «Екстрасенс: Лабіринти 
розуму» (2)
03:10 Зона ночі
05:10 25-й кадр

   СТБ

06:40 «Все буде добре!»
08:35 «Зіркове життя. Няні-мон-
стри»
09:35 «Зіркове життя. Перше кохан-
ня зірок -3»
10:30 «Зіркове життя. Куди зника-
ють зірки»
11:40 Х/ф «Дві історії про кохання» (1)

13:40 «Хата на тата»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома»(1)
20:00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21:00 «Містичні історії-3 з Павлом 
Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Вагітна у 16»
23:45 «Доньки-матері»
00:35 «Один за всіх»
01:55 Х/ф «Беспредел» (2)
03:50 Нічний ефір
05:40 «Вікна-Новини»

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 «Говорить Україна»
10:25 Т/c «Анютине щастя»  (1)
14:25 Т/c «Адвокат»  (1)
15:00 Події
15:30 Т/c «Адвокат»  (1)
18:00 Т/c «Королева гри» (2)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/c «Просте життя» (1)
23:00 Події дня

23:30 Х/ф «Смертельні перегони 2: 
Франкенштейн живий» 
01:35 Події
02:20 «Говорить Україна»
03:30 «Говорить Україна»
04:35 Т/c «Королева гри» (2)
05:20 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:15 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:15 Казки Лірника Сашка
09:30 Мультфільм
09:50 Погода
10:00 Т/с «Таємниця старого мосту»
10:55 Д/ф «Сага старовинної пущі. 
Оповідь про крука»

12:10 Погода
12:20 Утеодин з Майклом Щуром
13:00 Новини
13:10 Вікно в Америку
13:30 Про головне
14:30 Погода
14:40 Т/с «Таємниця старого мосту»
15:50 Д/с «Мій новий дім - Корея»
16:20 Х/ф «Партія в шахи»
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:50 Погода
19:00 Дорогі депутати
19:30 Перша шпальта
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:40 З перших вуст
21:50 Подорожні
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:15 На слуху
23:55 Погода
00:00 Підсумки
00:15 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Земля вітрів» (2)
02:20 Новини
02:35 Х/ф «Ну, ти й відьма» (2)
04:15 Д/с «Мости між світами»
05:00 Новини
05:25 Вікно в Америку
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН: 
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН: 
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН: 
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН: 
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:40 «Чотири весілля 4»
11:05 Т/с «Асі» (1)
12:00 ТСН: 
12:20 Т/с «Свати - 4» (1)
13:20 «Ворожка»
13:55 «Ворожка»
14:20 «Сліпа»
14:55 «Не бреши мені»
15:50 «Сімейні мелодрами - 5»
16:45 ТСН: 
17:10  Т/с «Чорна троянда» (1)
19:30 ТСН: 
20:15 Т/с «Свати - 4» (1)
21:15  Т/с»Ключі від щастя» (2)
22:10  Т/с»Ключі від щастя - 2» 
(1)
23:05  Т/с»Ключі від щастя - 2» 
(1)
00:00 ТСН: 
00:20 Т/с «500 днів літа» (2)
02:00 ТСН: 
02:25 Т/с «500 днів літа» (2)

03:55 «Шість кадрів»
05:05 «Служба розшуку дітей»
05:10 «Телемагазин»

   ICTV

05:20 Провокатор
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:05 «Стріла». Т/с
11:50 «1942». Т/с
12:45 Факти. День
13:20 «1942». Т/с
14:00 Провокатор
15:45 Факти. День
16:20 «1942». Т/с
17:45 «Лягавий». Детективний Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Громадянська оборона
21:05 Факти. Вечір
21:30 «Розвідники». Т/с
22:25 «Під зливою куль». Т/с
23:25 «Ханна». Х/ф (2)
01:30 «Жах на вулиці В’язів». 
Х/ф (2)
03:00 «Стріла». Т/с
04:20 «Куди ти поділася, Челсі?». 
Т/с

   Інтер

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 «Здрастуй, мамо!»
11:10 «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»
12:00 Новини
12:25 «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»
13:25 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
14:50 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Завжди говори «За-
вжди» 9»
16:00 Новини
16:15 Т/с «Завжди говори «За-
вжди» 9»
17:45 Новини
18:05 «Стосується кожного»
19:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Доярка з Хацапетів-
ки 3»
22:50 Т/с «Перше кохання»
00:40 Т/с «Зцілення любов’ю»
02:15 Т/с «Наложниця» (2)
04:20 Д/с «Легенди бандитської 
Одеси»
04:40 «Подробиці»

05:30 Т/с «Перше кохання»

   Новий Канал

06:00 Закуті
06:05 М/с «Скубі Ду: Корпорація 
загадка»
07:40 Закуті
07:42 М/с «Барбоскіни»
07:45 Закуті
07:47 М/с «Пінгвіни Мадагас-
кару»
08:10 Закуті
08:12 Т/с «Друзі»
10:05 Т/с «Не родись вродлива»
11:55 Т/с «Татусеві дочки»
14:55 Серця трьох 2
17:10 Т/с «Не родись вродлива»
19:00 Супермодель по-
українськи
21:10 Т/с «СашаТаня» (2)
23:10 Перфект
00:20 Х/ф «Керування гнівом» 
(2)
02:15 Т/с «Таємне коло» (2)
03:35 Зона ночі
05:25 25-й кадр

   СТБ

06:15 «Все буде добре!»
08:00 «Зіркове життя. Зіркові 
зради»
09:00 «Зіркове життя. Діти-зло-
чинці»
10:05 «Моя правда.  Крачков-

ська. 120 кг самотності»
11:00 «Моя правд. Віктор та 
Ірина Салтикови. Розплата за 
любов»
11:55 «МастерШеф - 4»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома»(1)
20:00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
21:00 «Містичні історії-3 з Пав-
лом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
01:25 «Один за всіх»
02:35 Х/ф «Ти іноді згадуй»(1)
04:15 Нічний ефір
05:50 «Вікна-Новини»

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:05 Т/c «Адвокат»  (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00 «Говорить Україна»
12:25 Т/c «Мій» (1)
14:25 Т/c «Адвокат»  (1)
15:00 Події
15:30 Т/c «Адвокат»  (1)
18:00 Т/c «Королева гри» (2)
19:00 Події

19:45 «Говорить Україна»
20:50 Футбол. Суперкубок Укра-
їни «Динамо» (Київ) - «Шахтар» 
(Донецьк)
23:00 Події дня
23:30 Реальна містика
00:20 Т/c «Адвокат»  (1)
02:10 Події
03:00 «Говорить Україна»
04:00 Зірковий шлях
04:35 Т/c «Королева гри» (2)
05:20 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:15 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:15 Казки Лірника Сашка
09:30 Мультфільм
09:40 Хочу бути
10:00 Т/с «Таємниця старого 

мосту»
10:50 Подорожні
12:00 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
12:30 Дорогі депутати
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:30 Про головне
14:40 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
15:30 Фольк-musіc
16:35 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
17:35 Перша студія
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:50 Погода
19:00 Перші на Першому
19:30 Авторський проект «Ве-
ресень»
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:40 З перших вуст
21:50 Війна і мир
22:40 Погода
23:00 Підсумки
23:15 Вертикаль влади
23:55 Погода
00:00 Підсумки
00:15 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Земля вітрів» (2)
02:20 Новини
02:35 Х/ф «Наталка - Полтавка»
04:15 Д/с «Мости між світами»
05:00 Новини
05:45 Вічне

Вівторок, 14 липня

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН: 
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН: 
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН: 
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН: 
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:40 «Чотири весілля»
11:00 Т/с «Асі» (1)
12:00 ТСН: 
12:20 Т/с «Свати - 4» (1)
13:20 «Ворожка»
13:55 «Ворожка»
14:20 «Сліпа»
14:55 «Не бреши мені»
15:50 «Сімейні мелодра-
ми - 5»
16:45 ТСН: 
17:10  Т/с «Чорна троянда» 
(1)
19:30 ТСН: 
20:15 Т/с «Свати - 4» (1)
21:15  Т/с»Ключі від щастя 
- 2» (1)
22:10  Т/с»Ключі від щастя 
- 2» (1)
23:05 ТСН: 
23:25 Т/с «Родинне весіл-
ля» (2)
01:20 ТСН: 
01:45 Т/с «Родинне весіл-
ля» (2)
03:20 «Шість кадрів»
05:15 «Служба розшуку 
дітей»
05:20 «Телемагазин»

   ICTV

05:10 Служба розшуку 
дітей
05:15 Студія Вашинтон
05:20 Провокатор
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому 
місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
10:10 «Стріла». Т/с
11:50 «1942». Т/с
12:45 Факти. День
13:20 «1942». Т/с
14:00 Провокатор
15:45 Факти. День
16:20 «1942». Т/с
17:40 «Під зливою куль». 
Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
20:20 Секретний фронт
21:05 Факти. Вечір
21:30 «Розвідники». Т/с
22:25 «Під зливою куль». Т/с
23:25 «Широко крокую-
чи». Х/ф (2)
01:00 «Жах на вулиці 
В’язів-2. Помста Фредді». 
Х/ф (2)
02:25 «Стріла». Т/с
03:40 «Куди ти поділася, 
Челсі?». Т/с

   Інтер

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 «Здрастуй, 
мамо!»
11:10 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:25 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
14:50 «Сімейний суд»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
16:45 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 9»
17:45 Новини
18:05 «Стосується кож-
ного»
19:00 «Стосується кож-
ного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Доярка з Хаца-
петівки 3»
22:40 Т/с «Перше кохання»
00:35 Т/с «Зцілення 
любов’ю»
02:10 Т/с «Наложниця» (2)
04:20 Д/с «Легенди бандит-
ської Одеси»
04:40 «Подробиці»
05:30 Т/с «Перше кохання»

   Новий Канал

06:00 Закуті
06:05 М/с «Скубі Ду: Кор-
порація загадка»
07:40 Закуті
07:42 М/с «Барбоскіни»
07:45 Закуті
07:47 М/с «Пінгвіни Мада-
гаскару»
08:10 Закуті
08:12 Т/с «Друзі»
10:05 Т/с «Не родись 
вродлива»

11:55 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
15:00 Серця трьох 2
17:10 Т/с «Не родись 
вродлива»
19:00 Супермодель по-
українськи
21:10 Т/с «СашаТаня» (2)
23:05 Перфект
00:20 Х/ф «Дочка мого 
боса» (2)
01:50 Ютьюбінськ
03:40 Служба розшуку 
дітей
03:45 Зона ночі
05:25 25-й кадр

   СТБ

06:25 «Все буде добре!»
08:10 «Зіркове життя. Кра-
са на кінчику скальпеля»
09:00 «Зіркове життя. 
Зіркові весілля»
10:05 «Врятуйте нашу 
сім’ю»
11:45 «МастерШеф - 4»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдо-
ма»(1)
20:00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
21:00 «Містичні історії-3 з 
Павлом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Давай поговоримо 
про секс 2»
00:30 «Один за всіх»
01:55 Х/ф «Не було смут-
ку»(1)
03:25 Нічний ефір
05:30 «Вікна-Новини»

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:05 Т/c «Адвокат»  (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00 «Говорить Україна»
12:25 Т/c «Мій» (1)
14:25 Т/c «Адвокат»  (1)
15:00 Події
15:30 Т/c «Адвокат»  (1)
18:00 Т/c «Королева гри» 
(2)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/c «Просте життя» 
(1)
23:00 Події дня
23:30 Реальна містика
00:20 Т/c «Адвокат»  (1)
02:10 Події
03:00 «Говорить Україна»

04:00 Зірковий шлях
04:35 Т/c «Королева гри» 
(2)
05:20 Події

   УТ 1

06:00 Новини

06:10 АгроЕра
06:15 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:15 Казки Лірника 
Сашка
09:30 Мультфільм
09:40 Хто в домі хазяїн?
10:00 Т/с «Таємниця ста-
рого мосту»
10:55 Як ваше здоров’я?
11:50 Погода
12:30 Нотатки на глобусі
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:30 Про головне
14:40 Т/с «Таємниця ста-
рого мосту»
15:30 Війна і мир

16:15 Книга ua
16:45 Д/с «Мій новий дім 
- Корея»
17:15 Погода
17:20 Д/с «Китай на кінчи-
ку язика»
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:50 Т/с «Новели Мопас-
сана»
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:40 З перших вуст
21:50 Слідство. Інфо
22:30 Погода
22:40 Мегалот
23:00 Підсумки
23:15 Тепло.ua
23:25 На слуху
23:55 Погода
00:00 Підсумки
00:15 Домашня скарб-
ничка
01:20 Т/с «Земля вітрів» (2)
02:20 Новини
02:35 Телевистава «Мина 
Мазайло» 1с.
04:15 Д/с «Мости між 
світами»
05:00 Новини
05:45 Вічне

Середа, 15 липня

TV-МАРШРУТ
Понеділок, 13 липня

Колектив редакції газети «Боярка-інформ» висловлює щирі 
співчуття директору КП «ІА «Боярка-інформ»

 Коваленко Ганні Анатоліївні та її синам Максиму і Марку 
з приводу передчасної смерті матусі та бабусі, 

а також доброго друга нашої редакції – 
заслуженого журналіста України Харчук Ніни Феодосіївни.
Це непоправна втрата для багатьох колег-журналістів, митців та патріотів.

Ви зажди житимете у наших серцях, пані Ніно!
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Четвер, 16 липня
   Телеканал 1+1

06:00 ТСН: 
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН: 
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН: 
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН: 
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:40 «Чотири весілля»
11:00 Т/с «Асі» (1)
12:00 ТСН: 
12:20 Т/с «Свати - 4» (1)
13:20 «Ворожка»
13:55 «Ворожка»
14:20 «Сліпа»
14:55 «Не бреши мені»
15:50 «Сімейні мелодрами - 5»
16:45 ТСН: 
17:10  Т/с «Чорна троянда» (1)
19:30 ТСН: 
20:15 Т/с «Свати - 4» (1)
21:15  Т/с»Ключі від щастя - 2» (1)
22:05  Т/с»Ключі від щастя - 2» (1)
23:00 ТСН: 
23:20 Х/ф «Сайрус» (2)
01:00 ТСН: 
01:25 Х/ф «Сайрус» (2)
02:50 «Шість кадрів»
05:20 «Телемагазин»

   ICTV

05:15 Студія Вашинтон
05:20 Провокатор
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:05 «Стріла». Т/с
11:50 «1942». Т/с
12:45 Факти. День
13:10 «1942». Т/с
14:05 Провокатор
15:45 Факти. День
16:20 «1942». Т/с
17:40 «Під зливою куль». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Інсайдер
21:05 Факти. Вечір
21:30 «Розвідники». Т/с
22:25 «Під зливою куль». Т/с
23:25 «Стукач». Х/ф (2)
01:35 «Жах на вулиці В’язів-3. 
Воїни сну». Х/ф (2)
03:05 «Стріла». Т/с
04:25 «Куди ти поділася, 
Челсі?». Т/с

   Інтер

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 «Здрастуй, мамо!»
11:10 «Слідство вели... з Лео-
нідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 «Слідство вели... з Лео-
нідом Каневським»
13:25 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
14:50 «Сімейний суд»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
16:45 Т/с «Завжди говори «За-
вжди» 9»
17:45 Новини
18:05 «Стосується кожного»
19:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Доярка з Хацапе-
тівки 3»
22:45 Т/с «Перше кохання»
00:35 Т/с «Зцілення любов’ю»
02:10 Т/с «Наложниця» (2)
04:20 Д/с «Легенди бандит-
ської Одеси»
04:40 «Подробиці»
05:30 Т/с «Перше кохання»

   Новий Канал

06:00 Закуті
06:02 М/с «Скубі Ду: Корпо-
рація загадка»
07:35 Закуті
07:37 М/с «Барбоскіни»
07:40 Закуті
07:42 М/с «Пінгвіни Мада-
гаскару»
08:05 Закуті
08:07 Т/с «Друзі»
09:55 Т/с «Не родись врод-
лива»
10:45 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Серця трьох 2
17:00 Т/с «Не родись врод-
лива»
19:00 Супермодель по-
українськи
21:00 Т/с «СашаТаня» (2)
23:00 Перфект
00:05 Т/с «Таємне коло» (2)
02:20 Ютьюбінськ
03:25 Служба розшуку дітей
03:30 Зона ночі
05:20 25-й кадр
05:55 Служба розшуку дітей

   СТБ

06:05 «Все буде добре!»
07:50 «Зіркове життя. Випро-
бування бездітністю»
08:55 «Зіркове життя. Наро-
джені в чужому тілі»
09:55 «Моя правда. Олександр 
Барикін. Розірване серце»

10:45 «Вагітна у 16»
11:45 «Доньки-матері»
12:40 «МастерШеф - 4»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдома»(1)
20:00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
21:00 «Містичні історії-3 з 
Павлом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Я соромлюсь свого 
тіла»
00:30 «Один за всіх»
02:05 Х/ф «Шалений день»(1)
03:25 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:05 Т/c «Адвокат»  (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00 «Говорить Україна»
12:25 Т/c «Не відпускай мене» 
(1)
14:25 Т/c Адвокат»  (1)
15:00 Події
15:30 Т/c Адвокат»  (1)
18:00 Т/c «Королева гри» (2)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/c «Просте життя» (1)

23:00 Події дня
23:30 Реальна містика
00:20 Т/c «Адвокат»  (1)
02:10 Події
03:00 «Говорить Україна»
04:00 Зірковий шлях
04:35 Т/c «Королева гри» (2)
05:20 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:15 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Тепло.ua
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Вічне
09:15 Казки Лірника Сашка
09:30 Мультфільм
09:40 Як це?
10:00 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
10:50 Світло
11:50 Погода

12:00 Авторський проект 
«Вересень»
12:20 Слідство. Інфо
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:30 Про головне
14:40 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
15:30 Надвечір»я
16:30 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
17:00 Д/с «Замки Європи»
17:50 Зроблено в Європі
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:50 Т/с «Новели Мопас-
сана»
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:40 З перших вуст
21:50 Спецпроект програми 
«Схеми» «З Росії з готівкою»
22:50 Погода
23:00 Підсумки
23:15 На слуху
23:55 Погода
00:00 Підсумки
00:15 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Земля вітрів» (2)
02:20 Новини
02:35 Телевистава «Мина 
Мазайло» 2с.
04:15 Д/с «Мости між світами»
05:00 Новини
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН: 
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН: 
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН: 
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН: 
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:40 «Чотири весілля»
11:00 Т/с «Асі» (1)
12:00 ТСН: 
12:20 Т/с «Свати - 4» (1)
13:20 «Ворожка»
13:55 «Ворожка»
14:20 «Сліпа»
14:55 «Не бреши мені»
15:50 «Сімейні мелодра-
ми - 5»
16:45 ТСН: 
17:10  Т/с «Чорна троянда» (1)
19:30 ТСН: 
20:20 «Мультибарбара 2015»
21:00 «Вечірній Київ 2015»
23:00 «Світське життя»
00:00 Х/ф «Бобер» (2)
02:00 ТСН: 
02:25 Х/ф «Бобер» (2)
03:50 «Шість кадрів»

   ICTV

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Студія Вашинтон
05:20 Провокатор
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому 
місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:05 «Стріла». Т/с
11:50 «1942». Т/с
12:45 Факти. День
13:10 «1942». Т/с
14:05 Провокатор
15:45 Факти. День
16:20 «1942». Т/с
17:40 «Під зливою куль». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Антизомбі
21:05 Факти. Вечір
21:30 «Розвідники». Т/с
22:25 «Під зливою куль». 
Т/с
23:30 «Швидше кулі». Х/ф 
(2)
01:20 «Жах на вулиці 
В’язів-4. Повелитель сну». 
Х/ф (2)
02:50 «Стріла». Т/с
04:10 «Куди ти поділася, 
Челсі?». Т/с

   Інтер

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 «Здрастуй, мамо!»
11:10 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:25 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
14:50 «Сімейний суд»
16:00 Новини
16:15 «Сімейний суд»
16:45 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 9»
17:40 Новини
18:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Ти будеш моєю»
01:25 Х/ф «Снайпер 2» (2)
03:05 «Подробиці»
03:55 Х/ф «Хлопці Бельмей-
на» (2)

05:25 Д/с «Легенди бандит-
ської Одеси»
05:50 «Подробиці»

   Новий Канал

06:00 Закуті
06:05 М/с «Скубі Ду: Кор-
порація загадка»
07:45 Закуті
07:47 М/с «Барбоскіни»
07:50 Закуті
07:52 М/с «Пінгвіни Мада-
гаскару»
08:10 Закуті
08:12 Т/с «Друзі»
10:05 Т/с «Не родись врод-
лива»
11:55 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
15:05 Серця трьох 2
17:10 Т/с «Не родись врод-
лива»
19:00 Супермодель по-
українськи
21:10 Т/с «СашаТаня» (2)
23:10 Х/ф «Брати Грімм» (2)
01:20 Т/с «Таємне коло» (2)
03:25 Ютьюбінськ
03:45 Зона ночі
05:25 25-й кадр

   СТБ

06:20 Х/ф «Шалений 

день»(1)
07:40 Х/ф «Не було смут-
ку»(1)
09:00 Х/ф «Не можу сказати 
«прощавай»(1)
10:50 Х/ф «Біле сонце 
пустелі»(1)
12:35 Х/ф «Велика пере-
рва»(1)
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдо-
ма»(1)
20:00 Х/ф «Мама напро-
кат»(1)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 Х/ф «Ніколи не забуду 
тебе»(1)
00:30 Х/ф «Шерлок Холмс і 
доктор Ватсон»(1)
03:15 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:05 Т/c «Адвокат»  (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00 «Говорить Україна»
12:25 Т/c «Не відпускай 
мене» (1)
14:25 Т/c «Адвокат»  (1)
15:00 Події

15:30 Т/c «Адвокат»  (1)
18:00 Т/c «Королева гри» (2)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/c «Просте життя» 
(1)
23:00 Події дня
23:30 Реальна містика
00:20 Т/c «Адвокат»  (1)
02:10 Події
03:00 «Говорить Україна»
04:00 Зірковий шлях
04:40 Т/c «Королева гри» (2)
05:30 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Агровектор
06:25 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин

09:00 Вічне
09:15 Казки Лірника Сашка
09:30 Мультфільм
09:40 Школа Мері Поппінс
10:00 Т/с «Таємниця старо-
го мосту»
11:05 Х/ф «Партія в шахи»
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:30 Про головне
14:40 Т/с «Таємниця старо-
го мосту»
15:30 Спогади
16:00 Фільм про фільм
16:20 Погода
16:30 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
17:00 Теніс. Кубок Девіса
21:00 Новини
21:40 З перших вуст
21:50 Перша студія
22:40 Погода
23:00 Підсумки
23:15 На слуху
23:55 Погода
00:00 Підсумки
00:15 Домашня скарбничка
01:20 Музичне турне
02:20 Надвечір»я
03:30 Віра. Надія. Любов
04:15 Д/с «Мости між 
світами»
05:00 Новини
05:45 Вічне

П’ятниця, 17 липня

   Телеканал 1+1

06:30 «Українські сенсації»
07:10 ТСН: 
08:00  «Пригоди ведмедиків Гаммі» 
(1)
08:35  «Пригоди ведмедиків Гаммі» 
(1)
09:00 «Маша і ведмідь» (1)
09:15 «Світське життя»
10:15 Т/с «Випадковий попутник» 
(1)
12:05 Т/с «Олександра»
14:05 «Сказочная Русь «
14:45 «Вечірній Київ»
16:35 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН: 
20:15 «Українські сенсації»
21:10 «Вечірній квартал»
23:00 Х/ф «Все про Стіва» (2)
00:50 Т/с «Випадковий попутник» (1)
02:20 Т/с «Олександра»
04:00 «Шість кадрів»
05:20 Маріччин кінозал. Мультфільм

05:45 «Неділя з Кварталом - 2»

   ICTV

06:25 Факти
06:55 М/с «Скубі-Ду: Корпорація 
«Загадка»»
07:35 Провокатор
10:15 Секретний фронт
11:10 Антизомбі
12:05 Дістало!
12:45 Факти. День
13:20 Громадянська оборона
14:15 Інсайдер
15:15 «Розвідники». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини. Підсум-
ки з Костянтином Стогнієм
20:10 «Зоряний десант». Х/ф
22:25 «Сфера». Х/ф (2)
01:05 «Жах на вулиці В’язів-5. Дитя 
сну». Х/ф (2)
02:25 «Велика крадіжка». Х/ф (2)
03:45 «Закон Херрі-2». Т/с
04:30 «Досягни мети». Т/с

   Інтер

06:40 Х/ф «Місто Зеро»
08:40 «Школа доктора Комаров-
ського»
09:30 Х/ф «За сімейними обстави-
нами»
12:05 Т/с «Доярка з Хацапетівки 3»
15:45 Х/ф «Ти будеш моєю»
17:25 Т/с «Лабіринти долі» 
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Лабіринти долі» 
22:00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
01:25 «Подробиці»
01:55 Х/ф «Інтердівчинка» (2)
04:20 Д/ф «Запрограмовані долі»
05:10 Д/с «Легенди бандитської 
Одеси»
05:30 «Подробиці»

   Новий Канал

06:00 Закуті
06:05 М/с «Губка Боб - Прямокутні 

штани»
06:45 Закуті
06:47 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08:55 Файна Юкрайна
09:45 Ревізор
13:00 Страсті за Ревізором
15:00 Хто зверху - 3
18:50 Х/ф «Красуня та чудовисько»
21:00 Х/ф «Робін Гуд - принц 
злодіїв»
23:50 Х/ф «Монгол» (2)
02:05 Х/ф «Джона Хекс» (3)
03:20 Т/с «Таємне коло» (2)
04:00 Зона ночі
05:40 25-й кадр

   СТБ

06:35 Х/ф «Біле сонце пустелі»(1)
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
10:45 Х/ф «Не можу сказати «про-
щавай»(1)
12:35 Т/с «Коли ми вдома»(1)
14:00 Х/ф «Мама напрокат»(1)

15:55 Х/ф «Ніколи не забуду тебе»(1)
18:00 Х/ф «Тато напрокат»(1)
22:10 Х/ф «Zolushka. ru»(1)
00:15 «Давай поговоримо про секс 2»
02:00 Х/ф «Тридцять три»(1)
03:30 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/c «Адвокат»  (1)
07:00 Події
07:15 Т/c «Адвокат»  (1)
10:00 Реальна містика
10:50 Х/ф «Мережива»  (1)
12:50 Т/c «Мій» (1)
15:00 Події
15:20 Т/c «Мій» (1)
17:00 Т/c «Князівна з хрущовки» (1)
19:00 Події
19:40 Т/c «Князівна з хрущовки» (1)
21:45 Х/ф «Карусель»  (1)
23:45 Таємний код зламано. Жінка
00:40 Таємний код зламано. Кінець 
світу
01:30 Події

02:10 Таємниці зірок
03:45 Події
04:25 Реальна містика
05:30 Таємний код зламано. Жінка

   УТ 1

06:00 Підсумки
06:15 Погода
06:20 У просторі буття
07:30 Підсумки
07:45 Погода
07:50 Вертикаль влади
08:30 Гумористичний клуб «Золотий 
гусак»
08:55 Погода
09:00 Погода
09:10 Мультфільм
09:40 Нотатки на глобусі
10:00 Зроблено в Європі
10:30 Книга ua
10:55 Д/с «Китай на кінчику язика»
12:10 Етнографічні замальовки 
(Грузія)
12:20 Д/ф циклу «Етнографічні 

нариси»
13:00 Світло
13:55 Погода
14:05 Д/с «Замки Європи»
15:00 Теніс. Кубок Девіса
19:10 Погода
19:20 Фільм про фільм
19:35 Х/ф «Пропала грамота»
21:00 Новини
21:40 Утеодин з Майклом Щуром
22:15 Інша музика з Олексієм 
Коганом
22:40 Мегалот
22:45 Погода
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 Гумористичний клуб «Золотий 
гусак»
00:15 Домашня скарбничка
01:20 Музичне турне
02:20 Х/ф «Коли сонце було Богом»
04:15 Д/с «Мости між світами»
05:00 Новини
05:25 Як ваше здоров’я?

Субота, 18 липня

Неділя, 19 липня
   Телеканал 1+1

06:35 М/ф «Якось у лісі» (1)
08:00  «Пригоди ведмедиків 
Гаммі» (1)
08:35  «Пригоди ведмедиків 
Гаммі» (1)
09:00 Лотерея «Лото-забава»
09:40 Мультфільм «Ескімоска 
- 2: пригоди в Арктиці» (1)
09:45 «Маша і ведмідь» (1)
10:15 ТСН: 
11:00 «Світ навиворіт: Латин-
ська Америка»
12:05 «Світ навиворіт: Латин-
ська Америка»
13:20 «Інспектор Фреймут»
14:50 «Територія обману»
15:45 «Поверніть мені красу»
16:55 «Чотири весілля 4»
18:05 «Чотири весілля 4»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Т/с «Темні води» (2)
00:20 Т/с «Дякую за любов» 
(2)

02:15 «Територія обману»
03:05 Т/с «Дякую за любов» 
(2)
04:50 «Телемагазин»
05:20 «ТСН-Тиждень»

   ICTV

05:25 Факти
05:55 М/с «Скубі-Ду: Корпо-
рація «Загадка»»
06:35 «Леся+Рома». Т/с
08:35 Зірка YouTube
11:00 Дивитись усім!
12:45 Факти. День
13:00 Дивитись усім!
13:45 «Грейсток. Легенда про 
Тарзана». Х/ф
16:25 «Зоряний десант». Х/ф
18:45 Факти тижня з Оксаною 
Соколовою
20:20 «Голодні ігри». Х/ф
23:05 «Сталь». Х/ф (2)
00:55 «Хрест». Х/ф (2)
02:35 «Закон Херрі-2». Т/с

04:00 «Досягни мети». Т/с

   Інтер

06:00 Х/ф «За сімейними об-
ставинами»
08:15 «Удачный проект»
09:10 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і Решка. Ювілей-
ний сезон»
11:00 Т/с «Доярка з Хацапе-
тівки 3»
14:15 Т/с «Лабіринти долі». 
18:05 Т/с «Зозуля» 
20:00 «Подробиці тижня»
21:30 Т/с «Зозуля» 
23:25 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02:45 Х/ф «Снайпер 2» (2)
04:10 «Подробиці тижня»

   Новий Канал

06:00 Закуті
06:05 Х/ф «Привид замка 
Кентервіль»

07:30 М/ф «Скубі Ду на остро-
ві мерців»
08:50 Закуті
08:50 Закуті
13:10 Х/ф «Робін Гуд - принц 
злодіїв»
16:05 Х/ф «Красуня та чудо-
висько»
18:10 Х/ф «Історія лицаря»
21:00 Х/ф «Патріот» (2)
00:10 Х/ф «Занепалий» (3)
02:30 Х/ф «Монгол» (2)
04:20 Зона ночі
05:30 25-й кадр

   СТБ

06:05 Х/ф «Тридцять три»(1)
07:20 Х/ф «Недільний тато»(1)
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на Майдані»
10:55 Х/ф «Тато напрокат»(1)
15:10 «Містичні історії-3 з 
Павлом Костіциним»
19:00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
22:45 «Я соромлюсь свого 
тіла»
00:35 Х/ф «Недільний тато»(1)
02:00 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Таємний код зламано. 
Кінець світу
07:00 Події
07:40 Т/c «Просте життя» (1)
15:00 Х/ф «Карусель»  (1)
17:00 Т/c «Не відпускай мене» 
(1)
19:00 Події тижня з Олегом 
Панютою
20:00 Т/c «Не відпускай мене» 
(1)
21:50 Х/ф «Мережива»  (1)
23:50 Зірковий шлях
01:35 Події тижня з Олегом 

Панютою
02:20 Т/c «Королева гри» (2)

   УТ 1

06:00 Погода
06:05 Світ православ’я
06:35 Крок до зірок
07:25 Погода
07:30 Шеф-кухар країни
08:10 Агровектор
08:25 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
08:40 Тепло.ua
08:55 Погода
09:00 Як це?
09:25 Хто в домі хазяїн?
09:45 Школа Мері Поппінс
10:00 Хочу бути
10:40 Спогади
11:15 Х/ф «Пропала грамота»
12:50 Фольк-musіc

14:00 Теніс. Кубок Девіса
19:00 Театральні сезони. 
Пам’яті Богдана Ступки
19:30 Т/с «Новели Мопас-
сана»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:15 Альтернативна музика
22:40 Погода
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
00:15 Домашня скарбничка
01:20 Музичне турне
02:20 Х/ф «Конфуцій»
04:25 Д/ф «Український пере-
смішник Андрій Сова»
05:00 Новини
05:25 Уряд на зв’язку з грома-
дянами

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

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
КОНСУЛЬТАЦІЯ НОТАРІУСА

Згідно зі ст. 1216 Цивільного 
кодексу України, спадкуванням є 
перехід прав та обов’язків (спад-
щини) від фізичної особи, яка по-
мерла (спадкодавця), до інших 
осіб (спадкоємців). 

Якщо спадкоємець не по-
бажав або не встиг висловити 
свою останню волю – не склав 
заповіт, спадщина переходить 
до тих осіб, коло яких визначе-
не у законі (ст. 1217 Цивільного 
кодексу України). Спадкоємці 
за законом одержують право на 
спадкування почергово, вони 
розподілені на п’ять черг:

• діти спадкодавця, у тому 
числі зачаті за життя спадко-
давця та народжені після його 
смерті, а також всиновлені 
спадкодавцем діти; той з по-
дружжя, хто пережив спадко-
давця, та батьки (усиновлювачі) 
померлого;

• рідні брати та сестри спад-
кодавця, його баба та дід як з 
боку батька, так і збоку матері;

• рідні дядько та тітка спад-
кодавця;

• особи, які проживали зі 
спадкодавцем однією сім’єю не 
менш як п’ять років до часу від-
криття спадщини;

• інші родичі спадкодавця 
до шостого ступеня споріднен-
ня включно, причому родичі 
ближчого ступеня споріднення 
усувають від права спадкуван-
ня родичів подальшого ступеня 
споріднення.

Кожна наступна черга спад-
коємців за законом одержує 

право на спадкування у разі 
відсутності спадкоємців попе-
редньої черги, усунення їх від 
права на спадкування, непри-
ймання ними спадщини або 
відмови їх від прийняття, крім 
випадків, встановлених статтею 
1259 Цивільного кодексу Укра-
їни. Малолітні, неповнолітні, 
повнолітні непрацездатні діти 
спадкодавця, непрацездатна 
вдова (вдівець) та непрацездат-
ні батьки спадкують, незалежно 
від змісту заповіту, половину 
частки, яка належала б кожно-
му з них у разі спадкування за 
законом (обов’язкова частка).

Частина спадщини, що не 
охоплена заповітом, спадкуєть-
ся спадкоємцями за законом на 
загальних підставах. До числа 
тих спадкоємців входять також 
спадкоємці за законом, яким 
інша частина спадщини була 
передана за заповітом. Якщо 
спадкоємців декілька, поділ 
спадщини здійснюється після 
її прийняття. Спадкоємці, які 
прийняли спадщину, можуть 
укласти між собою договір поді-
лу спадкового майна. Такий до-
говір посвідчується нотаріально.

У межах однієї і тієї ж чер-
ги спадкоємці спадкують май-
но померлого в рівних частках. 
Скажімо, спадкоємцями першої 
черги померлого є батько, дру-
жина і дочка. Кожен з них отри-
має одну третину спадщини. 

Статтею 1266 Цивільного 
кодексу України встановлюєть-
ся особливий порядок розподі-
лу спадщини при спадкуванні 
за правом представлення, коли 
окремі особи є спадкоємцями 
права на спадкування, яке на-
лежало б за законом їх померлим 
родичам. У такому порядку спад-
кують онуки та правнуки помер-
лого. Вони отримують ту част-
ку, яка належала б їх померлим 
батькам, якби ті були живими 

на момент відкриття спадщини. 
Так, якщо після смерті спадко-
давця залишився його син і два 
онуки раніше померлого друго-
го сина, то половину спадщини 
отримає живий син, а кожний 
онук матиме право на одну чет-
верту частку спадщини, оскіль-
ки їм разом належить та частка, 
яку отримав би їх батько, коли б 
він був живий. Тобто у цьому ви-
падку у спадкоємців однієї черги 
(син та онуки) частки будуть різ-
ними. Онуки мають право отри-
мати спадщину в порядку пред-
ставлення лише в тому випадку, 
якщо їх батьки померли до від-
криття спадщини, а не, напри-
клад, відмовились від спадщини 
чи були усунуті від спадщини як 
негідні спадкоємці. Якщо спад-
коємцем за заповітом або за за-
коном є лише одна особа, то пи-
тань не виникає. Така особа стає 
власником всього майна.

У залежності від того, що 
саме є предметом спадщини, іс-
нують певні порядки її розподілу. 
Відповідно до ст. 1267 ЦК Укра-
їни, якщо спадщина складається 
з рухомих речей (за винятком 
транспортних засобів), то її роз-
поділ відбувається спадкоємця-
ми самостійно, шляхом простої 
усної домовленості між собою. 
Проте, якщо зміни розміру час-
ток у складі спадкового майна 
стосуються нерухомого майна 
або транспортних засобів, то 
такі зміни оформлюються нота-
ріально посвідченим договором 
спадкоємців. Якщо спадкоємці 
не досягли згоди щодо розміру 
власних часток у спадковому 
майні, то його розподіл може 
відбуватися в судовому порядку.

Тетяна Єресько,
 приватний нотаріус 

Києво-Святошинського районного 
нотаріального округу

Київської області
Тел.: (044) 351-21-61

РОЗПОДІЛ СПАДКОВОГО МАЙНА 

Як найкраще худнути? Що 
таке здорове харчування? Як спо-
нукати свого хлопця або дівчину 
займатися спортом? Про це та ба-
гато іншого нам розповів фітнес 
тренер Євгеній Красовський.

Моя мотивація – це моє 
бажання. Ми самостійно ство-
рюємо своє тіло. Формуємо ха-
рактер та витримку. Це та мета, 
після досягнення якої ти не зу-
пиняєшся, бо завжди є над чим 
працювати. У досконалості не-
має меж, – розповідає Євгеній 
про своє ставлення до власних 
результатів у спорті.

– Яка найбільша помилка при 
дієтах? 

– Найбільша помилка при 
дієтах – це дієта. Ідеальне пра-
вильне харчування – це дро-
бова дієта, тобто їсти небагато, 
але часто, до 8 разів на день. Це 
відмінний спосіб, який не шко-
дить організму. Здорове харчу-
вання це коли людина отримує 
всі необхідні вітаміни і мікро-
елементи, при цьому не забиває 
свій шлунок шкідливими про-
дуктами. У першій половині 
дня потрібно їсти вуглеводи, а 
в другій – білки. Зранку можна 
з’їсти вівсянку з тертим яблу-
ком, перекусити можна бана-
ном, а пообідати легким сала-
том з відвареним м’ясом. Після 
обіду випити ряжанку, повече-
ряти можна вареними яйцями, 
бажано без жовтка, тому що він 
містить жири. Людям, у яких є 
надлишок холестерину, вжива-
ти їх не рекомендується. Також 
можна іноді побалувати себе 
чимось солодким, але тільки 
вранці та до 14 години. 

– Чи можна пити воду під час 
тренування? 

– Якщо йдеться про сило-
ві вправи в тренажерному залі, 
воду, звичайно ж, треба пити. 
Якщо це фітнес, воду пити 
не можна. Інтенсивні занят-
тя «вбивають» серце. У трена-
жерному залі ми відпочиваємо 
якісь хвилини перед підходами, 
організм має час трішечки роз-
слабитися. На танцях, аеробіці, 
фітнесі воду не п’ють. Під час 
фізичних вправ з організму по-
тім виходить «погана» вода з 
токсинами, а поповнюємо за-
пас чистою водою.

– Чи впливає куріння на лю-
дину, яка посилено займається 
спортом?

– Куріння «забиває» судини. 
По них погано проходять ки-
сень, вода, вітаміни. Сповіль-
нюється обмін речовин. Люди-
на повільно худне. Якщо ж їй 

вдається кинути курити та ще 
й «сісти» на якусь нормальну 
дієту, впродовж тижня судини 
починають очищатися. Цілком 
реально, що за місяць організм 
людини відновиться.

– Які вправи можна робити 
вдома? 

– Будь-які шкільні вправи  
присідання, прес, віджимання 
від підлоги, випади, розтягу-
вання, стрибки. Займатися на 
тренажерах найкраще в залі під 
наглядом тренера. 

– З чого потрібно почати лю-
дям з надмірною вагою? 

– Звернутися до ендокрино-
лога та кардіолога. Ці лікарі по-
винні сказати людині, чи змо-
же вона займатися спортом. Бо 
може гормону якогось не виста-
чає, щитовидка не працює, може 
гіпофіз погано виконує свої 
функції. За рахунок цього люди-
на не буде худнути, а навпаки, ще 
більше «посадить» здоров’я і на-
бере кілька зайвих кілограм.

– Як тактовно спонукати свого 
хлопця/дівчину ходити в спортзал?

– Найкраща мотивація – по-
чати ходити в спортзал і запро-
сити половинку з собою. Буває, 
людина категорично відмов-
ляється, мабуть, чекає, доки 
розтовстіє. Деякі відвідувачі 
10 хвилин побігають і сидять, 
анекдоти один одному розпо-
відають. За статистикою, 10-15 
% усіх відвідувачів спортзалу 
в кращому випадку займають-
ся місяць - два і кидають. Тому 
що крепатура сильна, наванта-
ження не витримують. А щоб 
результат був, потрібно стри-
бати вище голови, брати велике 
навантаження. Хто хоче, той 
доб’ється, а хто не хоче, той си-
дить вдома і п’є пиво. Для вдос-
коналення головне – бажання.

Богдана Гольфамід 

НАЙБІЛЬША ПОМИЛКА 
ПРИ ДІЄТАХ – ЦЕ ДІЄТА

Працівники Києво-Святошин-
ського РВ викрили двох осіб, які 
організували злочинний «бізнес» 
з надання платних сексуальних 
послуг та втягували дівчат у за-
няття проституцією.

На трасі поблизу села Капіта-
нівка Київської області праців-
ники міліції затримали двох чо-
ловіків, які упродовж тривалого 
часу займалися торгівлею людь-
ми, зокрема, сутенерством. Пі-
дозрювані особи залучили двох 
жінок до зайняття проституцією 

на дорогах столичного регіону. 
Вони возили повій на трасу та 
виклики і охороняли, ті, у свою 
чергу, віддавали сутенерам біль-
шу частину зароблених коштів.

Затриманими виявилися 
двоє чоловіків зі столиці, віком 
42 та 37 років. До речі, старший 
з них вже притягався до кримі-
нальної відповідальності за ра-
ніше скоєні аналогічні злочини.

Наразі підозрюваних осіб 
затримано згідно ст. 208 КПК 
України. У правопорушників 
вилучено грошові кошти, на-

буті злочинним шляхом, та інші 
докази їх протиправних дій.

За даним фактом відкрито 
кримінальне провадження за ч. 
2 ст. 303 (сутенерство або втяг-
нення особи в заняття прости-
туцією) Кримінального кодексу 
України. Санкція статті перед-
бачає покарання у вигляді поз-
бавлення волі на строк від чо-
тирьох до семи років. Досудове 
розслідування триває.

Наталія Донець, помічник 
начальника Києво-Святошинського 

РВ зі зв’язків з громадськістю 

ПРЕС-СЛУЖБА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РВ ІНФОРМУЄ: 

Заслухавши факти, аргу-
менти та пропозиції, вислов-
лені учасниками громадських 
слухань та керуючись ст. 5 
Конституції України, ст. 13 За-
кону України «Про місцеве са-
моврядування», положенням 
про проведення громадських 
слухань, постановою Кабінету 
міністрів України № 610-р від 
10.04.2008 року, учасники гро-
мадських слухань постановили:

1. Жителі вулиць Комсо-
мольців 20-х років та Лісодос-

лідна, як члени громади міста 
Боярки з метою збереження 
державного лісового фонду 
України, який відноситься до 
лісів 1 групи, що є рекреацій-
ною зоною міста, залишаються 
проживати на території держав-
ного лісового фонду.

2. 3 метою сталого розвитку 
міста Боярки громада селища 
Боярської ЛДС категорично 
проти входження земель лісо-
вого фонду до земель комуналь-
ної власності міста.

3. Результати даних громад-
ських слухань затвердити по-
становою виконкому Боярської 
міської Ради з обов’язковим за-
прошенням ініціативної групи 
на засідання.

4. Опублікувати резолюцію в 
газеті «Боярка-інформ».
Підпис         О. В. Семенко
Погоджено                    А. Г. Лях

Редакція «Боярка-інформ» не несе 
відповідальності за зміст поданої 
інформації

РЕЗОЛЮЦІЯ громадських слухань по вул. Комсомольців 20-х років та 
Лісодослідна з питання збереження території селища Боярської ЛДС на 
землях державного лісового фонду України

З глибини віків прийшло до нас 
Купало – свято літнього сонцесто-
яння, тепла, молодості та кохання. 

Напередодні свята встанов-
лювали обрядове дерево – вербу, 
яку в різних регіонах України 
називають Мареною, Купайлом, 
Купайлицею. На свято запрошу-
ють усіх людей. У дошкільному 
навчальному закладі «Даринка» 
також були запрошені всі бажаю-
чі. Вихованці разом з вихователем 
Галиною Горбенко до Купайлиці 
йшли з піснями, прикрашали її 
вінками, стрічками, водили хоро-

води. Потім стрибали через вели-
ке «багаття», бо вважали, що воно 
очищає від усього поганого. 

Дівчата разом із хореогра-
фом Наталією Авраменко плели 
вінки, пускали їх за водою, во-
рожили. Дітлахи шукали чарівну 
квітку папороті, виконуючи за-
вдання Шапокляк (вихователь 
Ірина Ярмолович), змагалися 
силою із Водяним (вихователь 
Алла Шкірдова). Вихованці стар-
шої групи «Калинка» подарували 
присутнім справжню казку.

Любов Фарцабей, 
вихователь-методист

ОЙ НА ІВАНА ТА Й НА КУПАЛА
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ГОРОСКОП
Овен

Виникнуть несприятливі обставини, але не звер-
тайте уваги і продовжуйте працювати. Доведеться 
вислухати багато критичних зауважень. Результати 
зусиль принесуть визнання, а не матеріальне благо-
получчя. Для вас почався період духовного зростан-
ня і творчості. Якщо потрібно, візьміть відпустку.

Телець
Постарайтеся знайти спільну мову зі своїми 

колегами та партнерами. Завдяки взаєморозумін-
ню ви зможете добитися потрібних результатів. Це 
зміцнить ваше фінансове становище і авторитет, а 
також створить базу для майбутніх планів. Подола-
ти несприятливі обставини допоможе досвід і зна-
ння. 

Близнюки
У прийнятті рішень керуйтеся принципами. 

Якщо ви підете у відпустку або опустите руки пе-
ред труднощами, то ваші надії і плани не зможуть 
втілитися в життя і залишаться тільки мріями. Збе-
ріться з силами, закріпіть конкретними справами 
свої успіхи і домовленості. Потім можна думати про 
відпустку.

Рак
Вам не слід ототожнювати себе зі своїми колега-

ми, партнерами та друзями. Вони думають інакше. 
Перш ніж прийняти рішення, запитайте їх думку. 
Це допоможе іншим краще вас зрозуміти. Вам змо-
жуть надати підтримку, дадуть цінну пораду. І ви 
зможете вдало вкласти свій капітал в нову справу.

Лев
У цей період краще не укладати нових договорів, 

можливі помилки, які призведуть до втрат. Своє-
часно проводьте фінансові операції. Це допоможе 
уникнути непорозумінь і зміцнить ваш авторитет. 
Щоб вирішити питання і отримати результати, вам 
потрібно вислухати критику і зауваження фахівців. 

Діва
Для вирішення будь-якого питання слід докла-

дати багато власних сил і праці.
У вас можуть виникнути проблеми з докумен-

тами, родичами і грошима. Вам потрібна буде кон-
сультація фахівця, інакше непрофесійні рішення 
погублять будь-які ваші дії. Не довіряйте чуткам і 
неперевіреній інформації. 

Терези
Вам слід проявляти сильні якості характеру: по-

чуття міри, врівноваженість і тактовність. Це допо-
може заспокоїти і налагодити відносини з колегами 
і партнерами. Уникайте нових мало зрозумілих по-
чинань, це призведе до втрат. Не робіть поспішних 
заяв і дій. У всьому шукайте «золоту серединку». 

Скорпіон
Вам доведеться виконати зобов’язання. Можна 

провести виставку з демонстрацією власних робіт. 
Остерігайтеся заводити відносини з незнайомими 
людьми, звертайтеся по допомогу або з діловою 
пропозицією до людей, яких ви знаєте. У рішеннях 
питань проявляйте принциповість, щоб уникнути 
помилок.

Стрілець
Для того, щоб утримати позиції і закріпити ав-

торитет, необхідно підтримувати інтерес колективу 
і не прагнути до популярності. Не переоцінюйте 
свої здібності, дивіться на них більш критично. Це 
допоможе вам виявляти почуття міри. При вирі-
шенні важливих питань радьтеся з друзями. 

Козеріг
Ви можете опинитися наодинці зі своїми про-

блемами, бо повірили красивим словам і обіцянкам. 
Аналізуйте і перевіряйте будь-яку інформацію. Не 
покладайтеся на свої почуття, вони можуть вас під-
вести. Вам можуть довірити ведення фінансових 
операцій, тож чітко визначайте, кому можете дові-
ряти.

Водолій
Вас можуть заманити в пастку за допомогою 

вигідної пропозиції, тому нічого нового не робіть. 
Завершуйте розпочаті справи, а всі пропозиції ре-
тельно перевіряйте. Багато ідей виявляться порож-
німи витівками. Зробіть висновки, щоб більше не 
чинити так. 

Риби
Життя поставить вас у певні «рамки», вийти з 

яких вам не вдасться. Вам потрібно буде присто-
суватись до них і знайти нові підходи у вирішенні 
питань, не руйнуючи при цьому обставини. Не зу-
пиняйтеся в роботі і не знижуйте темп, щоб не втра-
тити довіру і повагу друзів, колег і партнерів.
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Ремонт побутової техніки
Все ремонтуємо, якість — гарантуємо! 

Транспортування техніки — БЕЗКОШТОВНО! 
• Працюємо з усіма марками техніки  
• У нас є все необхідне для якісного і 

швидкого ремонту  
• Гарантія на послуги 100%

Пункти прийому:
м. Боярка, вул. Леніна, 29/44
м. Боярка, вул. Хрещатик, 43 
П. Борщагівка, вул. Леніна, 2-а
Телефони: 
(098) 659-88-14, (063) 885-78-90, (050) 838-60-27  
e-mail: remont.Ьоуагка@gmail.com

У Боярці відбулося масштабне 
святкування Івана Купала. Кілька 
сотень людей зібрались просто 
неба, поміж двох боярських став-
ків, аби насолодитись затишною 
вечірньою прохолодою після спе-
ки та взяти участь у гуляннях. На 
присутніх чекали плетіння вінків, 
урочисте запалення вогню, пус-
кання вінків на воду, хороводи, 
ярмарки прикрас, солодощів, 
напоїв, а ще… чатувала нечиста 
сила відьми та русалки, аби зава-
дити веселощам.

Зашуміло, загуло, завертіло-
ся… Призахідне сонце закрили 
клубища рожевого диму і зі став-
ка з’явився поважний і грізний 
Водяник у супроводі найголо-
внішої Русалки. Присутній від-
ьмі не вдалося подолати позитив 
настрою, добрих намірів і весе-
лощів. Усе зле відійшло і згоріло 
у могутньому полум’ї, що сягну-
ло неба. Смолоскипом підпали-
ли вогнище мер Боярки Тарас 
Добрівський та радник голо-
ви Києво-Святошинської РДА 
Михайло Лєзнік. Вони привіта-
ли боярчан і гостей міста зі свя-
том. Тарас Добрівський зазна-
чив, що спільна праця, спільні 
свята об’єднують людей, нади-
хають робити добро задля блага 
рідного міста і добробуту людей 
у ньому. «Добро перемагає зло 
не лише в казках», – сказав Та-
рас Добрівський і таки прибор-
кав нечисту силу з її мітлою. Ба 
навіть сфотографувався з нею! 
Бо ж головне — не боятися під-
ступів ворогів, а йти вперед.

А далі були хороводи навко-
ло вогнища, люди, заквітчані 
вінками на головах, шиях, з ді-
тьми за руку і з малечею на руках 
сміялися, співали, виголошу-
вали віншування. У загальному 
хороводі були також заступник 
міського голови Олександр 
Красовський, громадська діяч-
ка і волонтер Любов Лавринен-
ко, директор ЦСПР Ангеліна 
Лахтадир, директор ЦТМ «Обе-

ріг» Надія Скакодуб, начальник 
військово-облікового столу ви-
конкому Боярської міської ради 
Анатолій Стороженко, громад-
ська діячка Валентина Коржова, 
очільник ветеранської організа-
ції Лідія Хоменко, громадський 
діяч Валерій Дубовецький із 
сім’єю, директор Боярсько-
го краєзнавчого музею Любов 
Кравченко зі своїм дружнім 
колективом, відомі вокалісти 
Олена Дем’янова, Майя Іванен-
ко та Людмила Яковенко, пред-
ставники вокального ансамблю 
«ТріоРіо», художники, поети, 
члени Боярського Мистецького 
Братства та представники ЗМІ.

А яку ж гарну щуку вилови-
ли зі ставка. З неї і юшку нава-
рили. Смачнюща! Вистачило 
всім охочим.

Все це дійство організував 
Боярський будинок культури, 
його керівник Тетяна Іванова 
за сприяння Боярської міської 
ради, ГО «Відродження Прит-
варки». Театралізовану виставу 
представили вихованці Бояр-
ського драматичного театру 
«Аметист» (керівник Тетяна 
Вікулова) і юні актори Настя 
Бащенко, Вікторія Бура, Со-
фія Гоц, Валентина Гоц, Вла-
да Чичирко, Валентина Гущик, 

Валерія Гоц, Тарас Гоц, Юлія      
Процюк. А як натхненно спі-
вали дівчатка з вокальної студії 
«Зорепад» – вихованки настав-
ника, відомої вокалістки На-
талії Горенко, демонстрували 
свою майстерність Олександра 
Храпачевська, Дарина Сапуно-
ва, Олександра Вигорницька.

Виголосили окрему подяку 
за допомогу в організації свята 
відомим волонтеркам Наталії 
Долговій та Альоні Сусловій. 
Було багато різних розваг, вся-
кого краму, ігор, конкурсів. А 
ще – скульптура, яка оживала 
у майстерному виконанні май-
бутньої актриси, а нині сту-
дентки театрального вишу Саші 
Герасименко.

Свято поступово завер-
шувалося. Залишалося тільки 
віднайти квітку папороті, аби 
знайти своє кохання, розуміти 
мову звірів і птахів, а кому по-
щастить – віднайти і старовин-
ний закопаний скарб. Хто знає… 
Але коли наступного ранку 
встати якомога раніше та про-
йтись босоніж по росі — мож-
на зцілитися. Так кажуть старі 
люди. Тож купальської чистої 
роси всім, незгасного вогнища 
любові, добробуту і злагоди.

Аліна Третяк

СВЯТО ВОДИ, ВОГНЮ ТА КВІТКИ ПАПОРОТІ

Українські народні пісні, вог-
нище, танці. Вишиванки та віноч-
ки. Все це створювало трав’яну 
атмосферу свята Івана Купала, 
яке відбулося 6 липня поблизу 
Лодочного ставка.

Щасливі батьки купували ді-
тям повітряні кульки, іграшки, 
солодку вату, попкорн, віночки і 
відправляли на конкурси. Самі ж 
себе могли потішити безкоштов-
ною «купальською» юшкою або 

ж коштовними пивом та квасом. 
А от бабусі з дідусями, які приве-
ли на свято своїх онуків, такими 
щасливими не були. «Дуже тяж-
ко бігати весь час за своїм чадом. 
Відправила б його на батут чи 
іграшку купила б, чи кульку. Та 
з нашими пенсіями особливо ні-
чим дитину не порадуєш», – роз-
повіла пенсіонерка Лідія.

Молодь почала збиратися 
вже після восьмої, всі чекали на 
фаєр-шоу. 

Чим ближче ніч, тим більше 
жителі купкувалися біля озера та 
частувалися. Дівчата запускали 
віночки та мрійливо виглядали: 
чий швидше приб’ється до бере-
га, та першою й вийде заміж. 

Відгуляли на славу, по-
українськи. Так, як звикли — на 
широку ногу. Шкода лише тих, 
кому ранком довелося приби-
рати «купальські» гуляння.

Богдана Гольфамід

КУПАЛЬНИЙ ІВАН – ДЕНЬ СОНЦЯ ТА КОХАННЯ
ІНШИЙ ПОГЛЯД


