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� Тарасе Григоровичу, на посаді

міського голови Ви не вперше готу�

єте програму святкування Дня міс�

та. Які особливості цьогорічного

відзначення? 

� День міста � це не тільки свято, яке
ми відзначаємо всією громадою що�
року в третю суботу вересня, але й звіт
за рік минулий. Боярка для нас � наше
рідне місто, де ми живемо, працюємо
та відпочиваємо. 

Доводиться констатувати, що 2013
рік � виявився дуже важким у фінансо�
вому відношенні. Про це свідчать, зок�
рема, і неодноразові перерозподіл і
урізання бюджету міста. На жаль, скру�
та в економіці, недостатнє фінансуван�
ня не дозволяють вирішувати нагальні
проблеми, виконувати заплановане. 

� Отже, проблеми, проблеми…

Як будемо їх вирішувати?

� Незважаючи на переддень свята,
хочу звернутися до наших мешканців з
нагадуванням: благополуччя міської
громади залежить не тільки від керів�
ництва, але й від окремих громадян.
Зокрема, йдеться про дисципліну
сплати комунальних платежів. Під час
активної підготовки до опалювального
сезону ми звертаємось до громадян:
не укладені договори на вивезення
сміття чи несплата за воду, опалення
надто впливає на долю розвитку міста.
Подбаймо про нього разом! При цьому
я розумію, що кожен боярчанин відчу�
ває фінансові проблеми у власній ки�
шені, але не забуваймо дбати про
спільний для нас гаманець � бюджет. 

� Недостатнього фінансування

зазнало і наше інформагентство "Бо�

ярка�інформ". З чим це пов'язано? 

� І ще раз про наболіле. На жаль,
найбільші бюджетоутворюючі підпри�
ємства міста � газові господарства �
зменшили виплати у зв'язку зі скоро�
ченнями. Ми змушені були зменшити
фінансування також наших комуналь�
них підприємств, виконавчого коміте�
ту, садочків, Будинку культури. 

� Розпочавши розмову з проб�

лем, які постійно хвилюють місько�

го голову, звернімося, Тарасе Гри�

горовичу, до позивних моментів у

житті міста.

� Справді, на загальному тлі нега�
раздів все ж переважають приємні но�
вини, які засвідчують поступ міста впе�
ред. Хочу відзначити приватних під�
приємців, які справді дбають про бла�
гоустрій Боярки. Так, завдяки інвести�
ціям приватного підприємства пере�
візників, яким керує Марія Мазурке�
вич, реставровано площу в історичній
частині міста біля водонапірної башти.
Завдяки приватним підприємцям здій�
снено перший етап пілотного проекту
по облаштуванню клумби біля Білого�
родського кругу. Подбали про благо�
устрій територій біля свого кафе "1�А"

Олександр Лисогорко, а біля “Азалії” �
Наталія Гаврилюк. Так само дбайливо,
з урахуванням потреб і загального виг�
ляду міської території, облаштував
майданчик навпроти БЦРЛ Олександр
Рябич. За сприяння Боярської міської
ради, за участі афганських організацій
та підприємців � членів Партії регіонів
до Дня міста звели у парку Перемоги
пам'ятник воїнам�інтернаціоналістам.

Протягом останнього року придбали
чималу кількість спецтехніки: КАМАЗ,
трактор "JBC Mustang", два трактори
"Білорусь". 

Завдяки коштам бюджету розвитку
ми збудували один дитячий майдан�
чик, на жовтень заплановано відкриття
ще двох, відбудеться ремонт Будинку
культури. На часі � ремонт банно�оздо�
ровчого комплексу.

� Якими сподіваннями живе Бояр�

ська міська рада, її депутатський

корпус і міський голова? Чого варто

очікувати боярчанам?

� Сподіваємося на оптимізацію бюд�
жету наступного року, затвердження
Генерального плану міста, розроблен�
ня детальних планів територій у цен�
тральних частинах Боярки, зокрема по
вулицях Білогородська, Хрещатик,
Молодіжна, Гоголя, у парках Перемоги
та імені Т. Шевченка. Та передусім для
нас важливе � бажання боярчан. Задля
подальшого розвитку підприємництва
невдовзі проведемо інвестиційний
форум. Варто також відзначити нашу
конструктивну співпрацю з керівниц�
твом Київської області і Києво�Свято�
шинського району.

Соціальні ініціативи Президента Ук�
раїни Віктора Януковича зобов'язують
нас звернути особливу увагу на здо�
ров'я наших дітей, їхнього фізичного
розвитку. А тому на часі реконструкція
стадіону "Зеніт", добудова Боярських
ЗОШ № 1 і п'ятого поверху гімназії (до
речі, біля цього навчального закладу
лише погодні умови не дають покласти
асфальт на облаштований тут парку�
вальний майданчик). 

Злободенними залишаються питан�
ня � завершити проектування та розпо�
чати будівництво залізничного тунелю
у районі боярського переїзду, завер�
шити будівництво каналізаційного ко�
лектора у парку ім. Т. Шевченка, по�
класти нові тротуари по центральних
вулицях, зокрема по вул. Молодіжній,
розширити вулиці Лінійну, а також
Жовтневу до переїзду з боку ЗОШ № 2.

Під час святкування Дня міста споді�
ваємося поглибити дружні партнерські
стосунки з керівництвом міст�побра�
тимів.

Усіх боярчан вітаю зі святом і зак"

ликаю долучитися до програми

заходів.

Розмовляла Ганна Коваленко

Розмова з міським головою Боярки Тарасом Добрівським відбулася

напередодні святкування в Боярці Дня міста. Зусиллями виконкому

Боярської міської ради, установ та громадських організацій підготовлена

різноманітна й цікава програма свята, запрошено представницькі

делегації з міст і сіл району, з міст"побратимів Боярки. Оглянути здобутки

нашого міста, накреслити шляхи подальшого успішного розвитку " ось

головна мета Дня міста.

www.boyarka�inform.com

БОЯРКА –БОЯРКА –
НАШЕ 

РІДНЕ МІСТО

ШАНОВНІ ЧИТШАНОВНІ ЧИТААЧІ ГЧІ ГАЗЕТИ!АЗЕТИ!
Поставити запитання міському голові 

ТАРАСУ ГРИГОРОВИЧУ ДОБРІВСЬКОМУ 

чи висловити свою думку ви можете за електронною адресою 

e"mail: mer_boyarka@ukr.net або залишити інформацію 

у будь"який час за телефоном 42"246

У разі негоди святкові заходи відбудуться 

у Боярському НВК “Гімназія " ЗОШ І ст.” з 16 год. (вул. Сєдова, 7)
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Чергова 36 сесія Боярської місь"

кої ради відбулася 12 вересня, як

завжди, в актовій залі НОК Київ"

ського військового ліцею імені

І.Богуна. Надрукований у поперед"

ньому номері нашої газети її поря"

док денний виглядав достатньо на"

сиченим, що міг помітити наш

уважний читач. Проте завдяки го"

ловуючому на сесії міському голові

Тарасу Добрівському, секретареві

ради Дмитрові Паливоді, а також

підтримці присутніх депутатів з

розгляду було знято кілька пунктів

через їхню непідготовленість. На"

томість "з голосу" з'явилося кілька

нових питань, які не викликали

сумнівів у депутатського корпусу.

На початку засідання Дмитро Пали�
вода повідомив про заяви депутатів
Олександра Поліщука і Василя Іван�
ченка щодо їхнього виходу з фракції
"Свобода" у Боярській міській раді.
Таким чином ця фракція припинила
своє існування через недостатній її
кількісний склад. 

Наступним виступив з повідомлен�
ням депутат Анатолій Матейко. Він за�
читав відповідні документи про лікві�
дацію шляхом розпуску фракції
"Фронт змін" і створення у Боярській
міській раді фракції "Батьківщина", до
якої увійшли і колишні "фронтовики"
(7 осіб), і двоє вище зазначених ко�
лишніх "свободівців". Сучасний фрак�
ційний розклад політичних сил у раді �
тема окремої розмови, до якої варто
повернутися в одному з наступних но�
мерів газети.

Отже, порядок денний розпочали із
звичного � перерозподілу бюджету.
Коли залатали діри, взялися затвер�
джувати виконання міського бюджету
за І півріччя. Жодних проблем � зат�
вердили. Щоправда, Тарас Григоро�
вич вкотре говорив про тяжкі часи, ко�
ли доводиться вкотре кошти перера�
ховути і перерозподіляти, аби трима�
тися на плаву.

Далі депутати включили до переліку
об'єктів комунальної власності 6 кв. м
по вул. Гоголя, 52, що підлягають пе�
редачі в оренду на конкурсних заса�
дах. Позитивно відгукнулися також на
прохання ПАТ "Укрмаш�Конверсія"
послабити графік оплати розміру па�
йової участі у розвитку інженерно�
транспортної та соціальної інфрас�
труктури Боярки. Адже і це підпри�
ємство має фінансові проблеми.

Наступне питання "Про затвер�
дження заступника міського голови з
житлово�комунальних питань", без
перебільшення, належало до надто
важливих для діяльності міськвикон�
кому, особливо зважаючи на стан
міського господарства на осінньо�зи�
мовий періоду. Запропонованого
міським головою на цю посаду Кухар�
ця Віктора Анатолійовича вислухали
дуже уважно і доброзичливо, адже він
� молодий за віком, проте має знач�
ний досвід роботи у районному кому�
нальному господарстві. Віктор Анато�
лійович щиросердно зізнався, що ро�
зуміє усю відповідальність і прагнути�
ме прислужитися Боярці. Депутати
проголосували "за" �одностайно.

Велику увагу привернув виступ�звіт
заступника начальника Києво�Свято�
шинського РВ ГУМВС України в Київ�
ській області � начальника міліції гро�
мадської безпеки Перфілова Олексія
Львовича. Коротко повідомивши про
загальну ситуацію з виконанням прог�
рами по боротьбі із злочинністю за 6
місяців 2013 року в районі, Олексій
Львович зупинився на проблемах Бо�
ярки, де ситуація, як кажуть, під кон�
тролем. Названі цифри не вказують
на зростання злочинності у місті. Бо�
ярські дільничні інспектори працюють
у всіх напрямках, хоча їхньої кількості
за штатом замало. Проблема ще й у
відсутності опорних пунктів міліції,
зокрема в історичній частині міста.
Тарас Добрівський підтвердив плідну
колегіальну співпрацю виконкому з
правоохоронцями. Щодо опорних

пунктів, пообіцяв якнайшвидше вирі�
шити цю актуальну проблему.

Цього дня на сесії звітували про ро�
боту голови постійних депутатських
комісій Володимир Сафонов (комісія
з питань духовності, освіти, культури,
молоді та спорту, охорони здоров'я,
материнства і дитинства) і Олександр
Поліщук (комісія з питань соціального
захисту населення, екології, охорони
довкілля, зеленого господарства та
рекреаційних зон, захисту населення
від наслідків Чорнобильської катас�
трофи). Вони сумлінно згадали все,
що вдалося зробити, наголосивши,
що депутати докладають всіх зусиль,
аби зробити для Боярки корисні речі.

Перший заступник міського голови
Валерій Скочко звітував про роботу
комісії з демонтажу самочинно вста�
новлених тимчасових споруд �  сум�
нозвісних МАФів. Оскільки до нині ча�
су немає сталості у цьому питанні � то
встановлювати не можна, то вже мож�
на � депутати вирішили повернутися
до цього питання на наступній сесії.
Депутати Олександр Боднюк, Костян�
тин Пацьора та інші наголосили: не
слід діяти у цьому питанні радикаль�
но, адже люди годують свої сім'ї, на�
повнюють бюджет міста.

21 вересня � День Боярки. Як пра�
вило, у цей день відбувається присво�
єння звання "Почесний житель міста
Боярка". Відповідно до положення та�
ких осіб може бути двоє. Депутати
затвердили кандидатури боярчан, які
удостоєні цього почесного звання у
2013 році. Це � Клименко Поліна Ми�
хайлівна і Хоменко Лідія Леонтіївна.
Детальніше про цих чудових жінок�бо�
ярчанок � на сторінках газети.

Депутати взяли до відома пропози�
цію керівника фракції "УДАР" у Бояр�
ській міській раді Юлія Казакова про
проведення перед виборцями звітів
депутатів та голів постійних депутат�
ських комісій за період 2010�2013 ро�
ків. Хоча подібні звіти регламентовані
чинним законодавством як щорічні,
проте ніхто не забороняє влаштовува�
ти додаткові зустрічі. Питання лише в
тому, де їх проводити і як збирати ви�
борців. Очевидно, фракція "УДАР"
знає, як це робити. 

Головний спеціаліст виконкому з пи�
тань архітектури Андрій Романюк до�
повів два питання: "Про розроблення
детального плану території району
забудови, обмеженої вулицями Моло�
діжна, Гоголя, Дежньова та Бульварна
в м. Боярка"; "Про розроблення де�
тального плану території центральної
частини міста з парком "Перемога"
між вулицями Білогородською та Хре�
щатиком у м. Боярка". Більшістю го�
лосів депутати вирішили: доручити
виконкому Боярської міської ради за�
мовити детальний план вказаних те�
риторій у ДП УДНДІПМ "Діпромісто".
Фінансувати проект зголосилося ке�
рівництво ВАТ "Іскра". 

Ще три питання були розглянуті
стосовно укладення додаткових угод
по договорах оренди землі ВСТ "Бо�
ярський хлібозавод" по вулицях Мо�
лодіжній, 48, Кооперативній, 11, Про�
летарській, 71. Йдеться про приве�
дення ставок податку, у даному ви�
падку збільшення, до існуючих норм.

Ще кілька питань, затверджених се�
сією, стосувалися виправлення тех�
нічних помилок в ухвалених раніше рі�
шеннях, складу комісій тощо.

Звичайно, на завершення сесії
міський голова Тарас Добрівський ін�
формував депутатів про святкування
Дня Боярки, закликав депутатів взяти
активну участь в урочистих заходах,
прийомі гостей із міст�побратимів.
Секретар ради Дмитро Паливода на�
гадав, що 20 вересня о 14 год. у парку
"Перемога" відбудеться відкриття
пам'ятника воїнам�інтернаціоналіс�
там, вшанувати яких � обов'язок кож�
ного.

Депутат Боярської міської ради

Ніна Харчук

Н О В А Ц І Ї  Ч Е Р Г О В О Ї  С Е С І ЇН О В А Ц І Ї  Ч Е Р Г О В О Ї  С Е С І Ї

Прийміть найщиріші привітання з ДНЕМ МІСТА!

ДЕНЬ МІСТА " найкраща нагода зустрітися усім разом,  з найкращими

друзями та родичами. 

Бажаю добра та щастя, родинного затишку,

миру, благополуччя та достатку вашим сім'ям,

успіху в усіх починаннях. 

Нехай здійснюються всі мрії та надії на краще, 

а також реалізовуються усі побажання та думки.

Нехай це свято буде радісним, світлим 

і запам'ятається вам назавжди! 

ЗІ СВЯТОМ ВАС!
З найкращими побажаннями,

народний депутат України,

голова ВМГО "Молоді регіони"

Андрій Пінчук

ДОРОГІ ЖИТЕЛІ МІСТА БОЯРКА!

17 вересня в Боярці відбулися
урочистості, присвячені Дню ряту"
вальника України. 

Епіцентром по�
дій стала 33 дер�
жавна пожежно�
рятувальна час�
тина Боярки та
парафія на честь
ікони Божої Ма�
тері "Неопалима
Купина", яка зна�
ходиться на те�
риторії частини і
саме цього дня
відзначала хра�
мове свято.

У р о ч и с т о с т і
почалися біля
пам'ятного знака
на честь ряту�
вальників, загиблих під час виконання
службових обов'язків, де священики від�
служили заупокійну службу. Її очолив
благочинний району Василь Чупров�
ський за участю священиків Києво�Свя�
тошинського благочиння.

Очільник держслужби з надзвичайних
ситуацій у Київській області, керівниц�
тво району і духовенство поклали квіти
до пам'ятника. Далі урочистості про�
довжилися біля храму, де було освяче�
но старовинну ікону Божої Матері "Нео�
палима Купина", яку рятувальники
здавна вважають своєю заступницею.
"Ікона "Неопалима Купина" споконвіків
є оберегом для усіх людей від пожеж і
надзвичайних ситуацій, тому саме 17�
го вересня було започатковано свято �
День рятівника", � під час свого виступу
наголосив начальник головного управ�
ління ДСНС у Київській області Володи�
мир Муха.

З нагоди свята до присутніх � особо�
вого складу 33 ДПРЧ м. Боярка � звер�
нулися численні гості. Зокрема, заступ�

ник голови Києво�Святошинської рай�
держадміністрації Анатолій Іскоростен�
ський, віддаючи шану благородній ро�

боті рятувальників, побажав їм здоров'я
та наснаги, а також побільше спокійних
днів і "сухих рукавів", вкладаючи у ці
слова особливий зміст, адже це означає
відсутність пожеж та небезпеки для
людських життів. Також звернувся до
парафіян храму: "Люди будуть сюди хо�
дити, будуть молитися, в першу чергу
за тих, хто саме під час виконання своїх
обов'язків � гасіння пожеж � загинув". І
на знак глибокої поваги до представни�
ків цієї по�справжньому чоловічої про�
фесії вручив парафіянам подарунок від
райдержадміністрації � ікону Святого
великомученика Пантелеймона. 

Привітали присутніх голова Києво�
Святошинської районної ради Володи�
мир Луцюк та голова організації вете�
ранів пожежно�рятувальної служби
Анатолій Ліхацький.

Настоятель храму протоієрей Павло
Найденов щедро окропив усіх присут�
ніх святою водою. Свято продовжило�
ся літургією та трапезою для усіх па�
рафіян.

РЯТУВАЛЬНИКАМ ПОБАЖАЛИ РЯТУВАЛЬНИКАМ ПОБАЖАЛИ 
«СУХИХ РУКАВІВ»«СУХИХ РУКАВІВ»

12 вересня рішенням чергової

36 сесії Боярської міської ради

заступником міського голови з

житлово"комунальних питань

затверджено Віктора Кухарця.

Кухарець Віктор Анатолійович на�
родився 1976 року в Києві. Закінчив
1993 року Вишнівську середню шко�
лу № 2. У 1994 році здобув кваліфіка�
цію слюсаря по ремонту автомобілів
у Київському ПТУ № 37. Проходив
військову строкову службу до квітня
1996 року.

У травні 1996 року був прийнятий
на роботу слюсарем до Києво�Свя�
тошинського виробничого управлін�
ня житлово�комунального госпо�
дарства. Працював майстром полі�
гону ТПВ цього підприємства. Одно�
часно навчався заочно в Національ�
ному аграрному університеті, який
закінчив у 2007 році (кваліфікація �
еколог, викладач). З 2006 року � зас�
тупник начальника Києво�Святошин�
ського ВУЖК, головний інженер у
ТОВ "Києво�Святошинське ККП".

У квітні 2012 року повернувся до

Києво�Святошинського ВУЖКГ, де
працював головним інженером до
вересня 2013 року.

Має батьків�пенсіонерів. 
Одружений. Подружжя виховує

двох синів � Владислава (1998 р.
нар.) і Олександра (2012 р. нар.). 

ЗНАЙОМТЕСЬ:ЗНАЙОМТЕСЬ:НОВИЙ ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ НОВИЙ ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

ВікторВіктор КУХАРЕЦЬКУХАРЕЦЬ
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Про присвоєння звання "Почесний
житель міста Боярка" у 2013 році 

Керуючись ч. 2 ст.43 Закону Україну
"Про місцеве самоврядування в Україні",
відповідно до п.15 р.4 Києво�Святошин�
ської районної Програми відзначення
державних та професійних свят, ювілей�
них свят, ювілейних дат, міської Програми
розвитку культури на 2013 рік до рішення
Боярської міської ради від 23 квітня 2008
року за №28/1247, з метою заохочення і
стимулювання жителів, працівників під�
приємств, установ та організацій міста,
об'єднань громадян, посадових осіб орга�
нів місцевого самоврядування за визначні
заслуги у розвитку економіки та соціаль�
ної сфери м.Боярка, збагачення націо�
нальної інтелектуальної та культурної
спадщини, плідну громадську діяльність,�

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Присвоїти звання  "Почесний житель
міста Боярка":

� Хоменко Лідії Леонтіївні � 11.02.1937
року народження, пенсіонерка, голова
боярської міської організації "Ветеранів
війни, праці, дітей війни та Збройних Сил
України";

� Клименко Поліні Михайлівні �
01.11.1927 року народження, пенсіонер�
ка, з 1962 по 1982 рік вчителька Боярської
загальноосвітньої школи №3; нагородже�
на медалями "За доблестный и самоот�
вердженый труд в период ВОВ", "Захис�
нику відчизни", "50 лет Победы в ВОВ",
"65 лет Победы в ВОВ", "За доблестный
труд". 

2. Вручити нагрудні знаки встановлено�
го зразка та дипломи 21 вересня 2013 ро�
ку під час святкування Дня Боярки на го�
ловній сцені міста.

3. Контроль за виконанням цього рі�
шення покласти на профільні депутатські
комісії та заступника міського голови
Дубовецького В.М.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА           Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 36/1545

від 10 вересня  2013 р.                                                               м. Боярка

За поданням дирекції і педагогічного колективу Боярської ЗОШ №3 звання
"Почесний житель міста Боярки" присвоєно Клименко Поліні Михайлівні �
ветерану праці, учителю�пенсіонеру за багаторічну сумлінну працю та значний

особистий внесок у справу навчання та виховання
підростаючого покоління. 

Поліна Михайлівна Клименко народилася 1927 ро�
ку. Дочка реабілітованого "ворога народу". Під час
окупації Вінниці німцями працювала на полях, а
взимку � на залізниці. Після звільнення території Ук�
раїни від фашистів 1948 року закінчує у Києві триріч�
ні курси фельдшерів, а 1958 року � Миколаївський
педагогічний інститут, переїздить до Боярки. Протя�
гом чотирьох років працювала вчителем української
мови і літератури у Тарасівській вечірній школі. З
1962 по 1982 рік � учитель Боярської ЗОШ № 3.

Поліна Михайлівна обиралася депутатом Тарасів�
ської сільської і Боярської міської рад. Була лекто�
ром товариства "Знання", членом Всесоюзного то�
вариства поширення політичних і наукових знань.

Нагороджена багатьма Почесними грамотами, а
також медалями, в тому числі: "За доблесну і само�
віддану працю в період Великої Вітчизняної війни",
"Захиснику Вітчизни", "За доблесну працю".

Серед випускників Поліни Михайлівни Клименко � знані вчителі району, нау�
ковці, лікарі, академіки, політики, підприємці.

За поданням Боярської міської організації ветеранів війни, праці, дітей війни
та Збройних Сил України звання "Почесний житель міста Боярки" присвоєно
Хоменко Лідії Леонтіївні, ветерану праці, має статус дитини війни, яка зараз
виконує обов'язки голови цієї організації.

Лідія Леонтіївна з 1961 року постійно прожи�
ває і працює в Боярці. Має загальний трудовий
стаж 57 років, з них у Боярці � 52 роки. З 1961
року призначена заступником головного лікаря
з господарської роботи санаторію "Барвінок", з
1963 року � керуючою будинкоуправлінням при
Боярській міській раді, з 1974 року � заступник
директора Боярської спецшколи�інтернату для
слабозорих дітей, з 1986 року по 2010 � інженер
"Укрцентркадриліс".

Кожне місце роботи позначене значними
здобутками Лідії Леонтіївни, зокрема в частині
розбудови цих організацій.

Неодноразово обиралася депутатом Бояр�
ської міської ради, була членом її виконавчого
комітету. Має численні Почесні грамоти, Подя�
ки, цінні подарунки. Зажила високого авторите�
ту у середовищі ветеранів, одиноких � усіх соці�
ально малозахищених боярчан.

ПРИСВОЄНО ЗВАННЯПРИСВОЄНО ЗВАННЯ
«ПОЧЕСНИЙ ЖИТЕЛЬ МІСТ«ПОЧЕСНИЙ ЖИТЕЛЬ МІСТАА

БОЯРКИ» " 2013БОЯРКИ» " 2013

Щиро вітаю Вас з Днем міста!
Боярка славиться людьми " талановитими,

щирими, добрими й працелюбними, які
створюють її матеріальне й 

духовне сьогодення та майбутнє. 
Переконаний, що запорукою вагомих трудових

та суспільних здобутків міста є Ваша
самовіддана праця та велика любов 

до рідного міста.
Бажаю всім міцного здоров'я, натхнення й

творчого підходу до виконання будь"якої справи.
Хай мир, добробут, суспільна злагода, взаємна
повага та довіра панують серед жителів міста. 

З Днем народження, Боярко!

З повагою, 
голова Києво�Святошинської районної організації Партії регіонів, 

перший заступник голови Києво�Святошинської райдержадміністрації 

Микола Шкаврон

ДОРОГІ БОЯРЧАНИ!

Наша Боярка нині святкує свій день народження і

це " ще один привід поглянути на рідне місто

уважним поглядом, а також подумати, чи

зробили ми усе для того, щоб воно розквітало

та розвивалося.

Переконаний, що серед моїх земляків достатньо

таких, котрі дбають про рідне місто та його

жителів. Разом " ми велика сила. І день

народження Боярки " це і наше спільне свято.

Тож зичу усім нам та рідній землі добра та

достатку, здоров'я та злагоди. Нехай кожен наш

день буде осяяний добрими справами в ім'я

Боярки та її жителів.

ЗІ СВЯТОМ ВАС!
З повагою, 

голова Боярської міської організації Партії пенсіонерів України 
Юрій Єдаков

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!

Щиро вітаю вас зі святом "
Днем народження рідного міста! 

У Боярці ми ростемо і навчаємось,
кохаємо і народжуємо дітей. 

Усі досягнення, якими багате наше
місто, складаються зі щоденної праці,

знань і талантів його жителів. 
Нехай нас завжди об'єднує любов і

небайдужість до Боярки. 
Зичу кожній родині здоров'я і
процвітання, миру і злагоди, 

щастя і добробуту, здійснення всіх
світлих мрій та сподівань, успіхів у всіх справах!

З повагою,
голова Боярської міської організації Партії регіонів

Дмитро Паливода 

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!

За словами Ф. Красноярова, в  Бо�
ярці та на території району немає
визначених місць компактного про�
живання осіб ромської національ�
ності. Але час від часу їх поява в ра�
йоні обертається для довірливих жи�
телів великими проблемами. "Най�
популярніший" спосіб заробітку у
спритних та нечесних на руку осіб �
зняття "порчі". У всіх випадках тако�
го шахрайства фігурують особи
"неслов'янської зовнішності". 

Шахрайство є досить поширеною
категорією злочину, який вчиняється
особами цієї національності. Пред�
метами їхньої злочинної діяльності
частіше за все стають ювелірні та зо�
лоті вироби, гроші, валюта, мобільні
телефони. Кримінальні діяння ця ка�
тегорія осіб вчиняє під приводом
продажу продуктів харчування, во�
рожіння або благанням надати допо�
могу їхній родині, яка потерпіла від
пожежі чи затоплення. Вони про�
сяться в квартиру переповити дити�
ну, напитися води і таке інше. Жер�
твами шахрайства найчастіше ста�
ють неповнолітні особи, учні, сту�
денти та одинокі літні громадяни. А
особи, які скоюють ці правопору�
шення, зазвичай з інших регіонів Ук�
раїни. 

Спираючись на понад двадцяти�
річний досвід роботи, начальник
райвідділу міліції  запропонував кіль�
ка правил спілкування з потенційни�
ми зловмисниками:

� якщо до вас підійшли на вулиці з
пропозицією погадати чи зняти пор�
чу, намагайтеся якомога швидше ві�
дірватися від нав'язливих добродіїв
та піти геть. Та якщо відчепитися не
вдається, покличте когось на допо�
могу. Поява сторонньої людини від�
воліче увагу шахрайок від вас і це
вам допоможе;

� ні в якому разі не давайте їм своїх
речей, грошей, коштовностей;

� ні в якому разі не дозволяйте пі�
дозрілим особам заходити до свого
помешкання, а якщо вже вони зай�
шли самовільно, зверніться за допо�
могою до сусідів, аби спровадити
непроханих гостей. 

"Швидке отримання інформації від
громадян про осіб цієї категорії,
описи їхньої зовнішності, перемі�
щення на автотранспорті, місця реа�
лізації та збуту викраденого тощо �
все стане у пригоді правоохоронцям
та сприятиме розкриттю криміналь�
ного правопорушення", � зазначив
наприкінці свого виступу  полковник
міліції.

Всіх громадян, які стали жертвами
шахраїв, просимо звертатися до
найближчого відділку міліції та за те�
лефоном 102.

Віталія Грохольська, 

помічник начальника 

Києво"Святошинського РВ

по зв'язках з громадськістю 

ПРПРАВООХОРОНЦІАВООХОРОНЦІ
РОЗ'ЯСНЮЮТЬ РОЗ'ЯСНЮЮТЬ 

ТТА ПОПЕРЕДЖАЮТЬА ПОПЕРЕДЖАЮТЬ
13 вересня 2013 року в приміщенні Києво"Святошинського РВ

ГУМВС України в Київській області відбувся брифінг для журналістів га"
зети "Боярка"інформ" на тему:"Про попередження громадян щодо шах"
райських дій осіб ромської національності" за участю начальника район"

ного відділу міліції Федора Красноярова. 
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Сягає корінням 
скіфських часів

Назву "Боярка" місто дістало
від сусіднього села, яке в 1924
році перейменоване на Тарасів�
ку. Етимологи пов'язують її зі
словом буєрак (байрак). Тери�
торія сучасної Боярки заселена
здавна. Поблизу міста виявлено
поселення скіфських часів (VIII�
VII ст. до н. е.). Збереглися за�
лишки невеликого слов'янсько�
го городища часів Київської Русі
(Х�ХІІІ ст.). 

Городище Будаївка � фортифі�
каційна споруда, що є нині па�
горбом, на якому стоїть місцева
Свято�Михайлівська церква і
розміщений старий цвинтар.
Розмір, форма, навіть те, що го�
родище з усіх боків омивається
річкою Притваркою, є свідчен�
ням штучного походження па�
горба та дає підстави вважати
його оборонною спорудою для
захисту від ворогів. Це городи�
ще охороняється державою, як
історико�археологічна пам'ятка. 

Згодом на цьому місці виник�
ло село Будаївка, перша згадка
про яке в історичних документах
відноситься до початку XVI ст.
Тоді ця територія перебувала під
владою Великого князівства Ли�
товського, а після Люблінської
унії 1569 року вона увійшла до
складу Речі Посполитої. Сама
Будаївка належала українським
аристократам Корецьким. Згід�
но з Андрусівським договором
між поляками та росіянами,
1667 року село закріплено за Лі�
вобережною Гетьманщиною й
увійшло до складу Київського
полку.

Спочатку володарем села був
Київський Свято�Михайлівський
монастир, згодом � Києво�Пе�
черська Лавра. Після секуляри�
зації монастирських земель, Бу�
даївка стала державним селом.
З 1845 року входило до складу
Білгородської волості Київсько�
го повіту Київської губернії.

Прогрес � 
супутник залізниці

Нова сторінка життя Боярки�
Будаївки розпочалась з будів�
ництвом у 60�х роках XIX ст. за�
лізниці Київ�Одеса, що прохо�
дила повз село Будаївку. Заліз�
нична станція, заснована тут
1868 року, отримала назву від
сусіднього села Боярки (нині Та�
расівка). Біля станції Боярка по�
чало зростати нове дачне сели�
ще, яке невдовзі злилося з с. Бу�
даївка. З 80�х років XIX ст. ця міс�
цевість стала відомою як ліку�
вально�кліматичний курорт для
хворих на легені.

У 1885 р. коштом селян�влас�
ників Марка і Гната Гирявцевих

за допомогою односельчан була
збудована Свято�Михайлівська
церква (дерев'яна). 

З будівництвом залізниці Ки�
їв�Одеса населення Будаївки
зростає. Виникає необхідність у
зведенні більшої церкви.У 1901 р.
поруч із старою церквою буду�
ється нині діюча церква. Освя�
тив її єпископ Сергій Уманський
в ім'я Архістратига Михайла, от�
же престольний день (храм) у
Боярці � 21 листопада. Стара ж
церква в роки Радянської влади
використовувалась як склад під
зерно, а згодом була зруйнова�
на.

1917 року село входить до
складу Української Народної
Республіки. З часу встановлен�
ня радянської влади, з 1921 по
1927 рр., Боярка�Будаївка є
центром Будаївської волості Ки�
ївського повіту. З 1927 Боярка�
Будаївка входить до складу Ки�
ївського району. 

Під час Великої Вітчизняної
війни цілих два місяці точилися
бої на території району між ні�
мецьким та радянськими вій�
ськами. Німці заволоділи Бо�
яркою 1 серпня 1941 року.
Відступили з Боярки 5 листо�
пада 1943 року.

У 1944 році радянська ад�
міністрація перейменувала
Київський район у Києво�
Святошинський.

Період розбудови
У 1948 р. поряд з містом

було прокладено магістраль�
ний газопровід Дашава�Київ
і збудовано компресорну
станцію. Біля неї почалося
будівництво селища газови�
ків. А з 1955 року вся терито�
рія між цим селищем і Бояр�
кою була відведена під інди�
відуальну забудову. 

Виконуючи указ Президії
Верховної Ради УРСР від 10
серпня 1954 року "Про ук�
рупнення сільських рад депута�
тів трудящих по Київській облас�

ті", 30 грудня 1956 року рішен�
ням виконавчого комітету Київ�
ської обласної ради депутатів
трудящих віднесено "до катего�
рії міст районного підпорядку�
вання селище міського типу Бо�
ярка�Будаївка з присвоєнням
йому найменування � місто Бо�
ярка". У листопаді 1957 року на�
селені пункти Ново�Боярка і Но�
во�Тарасівка включено до скла�
ду Боярки і підпорядковано
міській раді.

Значно виросло місто за ос�
танні 50 років, коли було побу�
довано і введено в дію машино�
будівний завод "Іскра"; сучасні
багатоповерхові житлові будин�
ки, школу № 5; гімназію; центр

творчості дітей та мо�
лоді "Оберіг"; міську
бібліотеку; районний
Будинок урочистих
подій; поліклініку, по�
логовий будинок та
новий лікувальний
корпус районної лі�
карні; обласну дитячу
лікарню на вул. Хре�
щатик; спортивний
зал; басейн "Проме�
тей"; "Укртелеком"
(АТС, відділення
зв'язку), приміщення
Києво�Святошин�
ського РВ ГУМВС Ук�
раїни у Київській об�
ласті, великі торго�
вельні центри, закла�
ди харчування тощо.  

Основними вироб�
ничими підприємс�
твами міста є:

� Виробниче ремонтно�техніч�
не підприємство "Укргазенерго�
сервіс"

� Філія "Управління "УКРГАЗ�
ТЕХЗВ'ЯЗОК" ПАТ "УКРТРАН�
СГАЗ"

� Боярське лінійне управління
магістральних газопроводів;

� завод "Вентс"; ВАТ "Арксі";
� ЗАТ Боярська швейна

фабрика "Мальва";
� Боярська лісодослідна

станція;
� ТОВ "Меблева фабрика

LATO";
� ТОВ "Силует";
� БМУ�33;
� "Автолюкс" та інші.
Близько 900 підприємств

займаються торговельною ді�
яльністю.

У місті � 5 шкіл і одна гімна�
зія, 7 дитячих садочків, Бояр�
ський БК, Районний центр
творчості молоді "Оберіг",
приватні загальноосвітні шко�
ли для дівчаток "Леді" і для
хлопчиків "Кадетство", музич�

на школа, спецшкола�інтернат
для дітей з ослабленим зором. У
1998 році на базі колишнього
дитячого санаторію відкрито
Навчально�оздоровчий ком�
плекс Київського військового лі�
цею імені І. Богуна. Вищу освіту
можна здобути в Боярському
коледжі екології і природних ре�
сурсів. 

Мистецька аура міста
У Боярці діє краєзнавчий му�

зей (створений на базі літера�
турно�меморіального музею
Миколи Островського), який в
експозиції і фондах зберігає ти�
сячі історичних та культурних
цінностей. Музей проводить

просвітницько�виховну роботу,
влаштовує різноманітні вистав�
ки, презентації, творчі зустрічі,
що перетворило музей на осе�
редок культурного життя міста
та району. 

У місті розташовано понад

40 об'єктів загальнодержавно�
го, обласного і районного зна�
чення. Вигідне місцезнаходжен�
ня Боярки серед великих зеле�
них масивів обумовлює сприят�
ливий мікроклімат місцевості
для розташування тут багатьох
курортно�оздоровчих та ліку�
вальних закладів. Серед них �
дитячий санаторій "Барвінок",
Київська обласна дитяча лікар�
ня; Київський обласний будинок
дитини, будинок відпочинку
УТОС; Києво�Святошинська
центральна районна лікарня,
Київський обласний протиту�
беркульозний диспансер. У Бо�
ярці також розташований Киє�
во�Святошинський центр соці�
ально�психологічної реабілітації
населення та його інформуван�
ня з питань подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи,
створений у 2000 р. за сприяння
Чорнобильської програми ООН.

У місті встановлено кілька
пам'ятників, що відображають
історію міста: пам'ятник літера�
турному герою Павці Корчагіну
(арх. А.Харченко, скульп. А. Ігна�
щенко) � 1979 р.; паровоз К�
15776 "Кукушка" � 1989 р., сим�
вол порятунку Києва від паливної
кризи в холодну зиму 1921 року.
Він � єдиний представник цієї
серії в Україні.

У старій частині міста знахо�
диться Будаївський цвинтар на
вулиці Зеленій. Тут поховано
шістьох воїнів Армії УНР. П'ятьох
поховали у листопаді�грудні

1918 року, а ще одного – у 1919.
Цвинтар, знищений за радян�
ських часів, частково відновле�
ний у 2013 році як меморіал. 

З Бояркою пов'язані імена
визначних діячів науки і культури,
які в різні часи відпочивали і ліку�

валися в цьому місті. Це �
український письменник,
фольклорист, етнограф і фі�
лолог Б. Грінченко; видат�
ний український художник,
академік живопису, М. Пи�
моненко; український поет,
сатирик, перекладач В. Са�
мійленко (похований в Бо�
ярці 1925 р. на городищі бі�
ля Свято�Михайлівської
церкви); видатна українська
актриса М. Заньковецька;
великий український ком�
позитор М. Лисенко (одна
частина опери "Тарас Буль�
ба" написана в Боярці); ві�
домий російський поет
С. Надсон (його ім'ям наз�
вана долина у боярському
лісі); видатний єврейський
письменник Шолом�Алей�
хем (під час перебування у

Боярці ним були написані твори
"Тев'є�молочник", "Дачна каба�
ла", які увічнили Боярку під наз�
вою Бойберик).  

З Бояркою також пов'язані
імена заслужених художників
України Ф. Глущука, Ю. Мохора,
О. Терентьєва, О. Ткаченка,
А. Черкаського, художника�а�
вангардиста О. Богомазова (у
1913 р. вінчався з В. Монастир�
ською у Свято�Михайлівській
церкві); письменників � Якова
Баша, В. Симоненка, В. Забаш�
танського, О. Міщенка, та інших;
акторів � М. Садовського, О. Ва�
тулі, Р. Недашківської, І. Мико�
лайчука, М. Оляліна та інших. 

З Бояркою тісно пов'язане ім'я
Івана Коваленка (1919�2001),
поета, учителя, дисидента, по�
літв'язня радянських часів, кот�
рий прожив у місті майже піввіку.
Іменем Івана Коваленка названо
одну з боярських вулиць, на якій
розташований будинок поета. 

Боярка також відома такими
творчими особистостями, як
письменник (автор повісті "Ко�
лима") і краєзнавець Іван Іванов;
поети Анатолій Пастернак та
Орися Верба; художники Кіра
Полякова, Віктор Григор'єв,
Анатолій Грачов, Василь Ярос�
лавський, Віктор Шевченко та
багато інших. 

Міста�побратими Боярки: Пу�
лави (Польща, з 2001), Несвіж
(Білорусь, з 2007), Бзиня (Сло�
ваччина, з 2012). 

Власна інформація

БОЯРКА:
ВІД ДАВНИНИ ДО СУЧАСНОСТІ
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"Джерельце" � один із наймолодших
боярських ДНЗ, який збудовано у 1987
році. У 2006 році, згідно з рішенням Бо�
ярської міської ради, дитячий садок от�
римав статус: Центр розвитку дитини.
На теренах міста такий статус має ли�
ше "Джерельце". Крім цього колектив
ДНЗ має почесне звання "Флагман ос�
віти України"

Майже від часу відкриття заклад очо�
лює відмінник освіти Клавдія Іллівна
Пшонна. В рейтингу ДНЗ району серед
37 дитсадків "Джерельце" традиційно
посідає місце серед лідерів.

У дитячому садку працює 32 педагоги,
серед яких 5 мають вищу категорію, 2 �
першу категорію, 4 � звання вихователя�
методиста, 5 � відмінники освіти. Усі во�
ни � фахівці, віддані улюбленій справі. 

Відтак упродовж останнього десяти�
річчя в дошкільному закладі розроблено
та впроваджено 13 авторських програм.
Серед них, наприклад, "Теорія
розв'язання винахідницьких завдань"
Любові Суєтової, "Комп'ютерна грамота"
(до речі, нині єдина на теренах міста орі�
єнтована на дошкільнят програма) Надії
Вакуленко, "Програма еколого�валеоло�
гічного виховання та фізкультурно�оздо�
ровчої роботи" Клавдії Пшонної та інші.

Головна особливість "Джерельця" по�
лягає в тому, що, як Центр розвитку ди�
тини, заклад надає освітні послуги і сво�
їм вихованцям, і так званим "домашнім"
дітям. Перелік основних завдань Центру:

� забезпечення всебічного розвитку ді�
тей дошкільного віку відповідно до їх на�
хилів, здібностей, індивідуальних психіч�
них та фізичних особливостей;

� забезпечення ранньої соціальної

адаптації дітей до умов дошкільного нав�
чального закладу та готовності до шкіль�
ного навчання;

� надання комплексної педагогічної,
психологічної допомоги дітям, які потре�
бують корекції фізичного або розумово�
го розвитку, а також:

залучення батьків до процесу вихо�
вання та навчання.

У Центрі організована робота секцій,
гуртків, студій для дітей віком від чоти�
рьох до шести років, в яких займається
більше 200 дітей, а також консультацій�
ний центр "Школа батьківства" для на�
дання всебічної допомоги сім'ям, які
виховують дітей вдома. До речі, ДНЗ
ЦРД "Джерельце" � єдиний у місті дош�
кільний заклад, який має соціально�
психологічну службу. Тут професійно
займаються соціалізацією дітей, що до�
помагає малюку, особливо "домашньо�
му", подолати стрес, пов'язаний зі
вступом до школи. 

ДНЗ "Спадкоємець" �
один з найбільших у ра�
йоні. В ньому функціону�
ють 12 вікових груп. Пе�

дагогічний колектив складається з 30
висококваліфікованих спеціалістів.
Серед них 4 мають звання "вихова�
тель�методист", 15 � спеціалісти ви�
щої категорії, 4 працівників нагород�
жені нагрудним знаком "Відмінник
освіти України".

Вже 25 років очолює цей дружний і
творчий колектив завідувач, відмін�
ник освіти України, ветеран праці Ві�
ра Іванівна Дарага.

Робота закладу спрямована на
розширення діапазону впровад�
ження здоров'язбережувальних
технологій з метою зміцнення фі�
зичного та психічного здоров'я
дошкільнят. З огляду на це, хочеть�
ся виокремити один з важливих
напрямків роботи � співпрацю дит�
садка з Боярською ЗОШ № 3 та як
її результат � програму "Школа
сприяння здоров'ю". Її фундамент
закладається саме в дитсадку. І за
усіма законами спадковості розпо�
чата робота продовжується під час
навчання дитини в школі.

Впродовж кількох років у "Спадко�
ємці" працює корекційно�профілак�
тична група "Зернятко". Під час за�
нять діти вчаться правильно викону�
вати рухи, компенсуючи вади фізич�

ного розвитку.
На базі ДНЗ створено експе�

риментальний майданчик по
впровадженню проекту "Росток". Ця
робота також побудована на творчій
співпраці з Боярською ЗОШ №3.

Має "Спадкоємець" ще одну "род�
зинку". Нині це єдиний у районі дитя�
чий садок, де впродовж тривалого
часу діють групи компенсуючого типу
для дітей з вадами зору. Так, з 45 діт�
ками працюють досвідчені фахівці:
тифлопедагог Віра Мороз та медсес�
тра�ортопедистка Люся Зоріна.

ДНЗ пишається своїм найбіль�
шим скарбом � досвідченими та за�
коханими у справу фахівцями. Це
вихователь�методист Т.С. Вишнев�
ська, педагоги Л.А. Лютікова, В.П. Ца�
рюк, О.В. Грищенко, Б.О. Сімак,
Л.М. Лихвар, В.В. Тищенко, В.П. Жур�
ба, Л.В. Голоколос, Т.О. Паромська,
Л.А. Чеченюк, Т.І. Вялова, О.А. Го�
лобородько.

Не даремно вихователів дитсадка
називають "другими мамами". Кожна
з них намагається привнести у свою
роботу найсучасніші надбання педа�
гогічної науки та власний досвід. У
поєднанні з копіткою працею по збе�
реженню здоров'я малюків вони при�
носять чудові результати. Відтак ДНЗ
"Спадкоємець" � один з найавтори�
тетніших дитсадків міста.

Після капітального ремонту ДНЗ "Да�
ринка" має прекрасні умови для вихо�
вання малечі. Цим займається педаго�
гічний колектив закладу на чолі із заві�
дувачкою, спеціалістом вищої категорії
Любов'ю Іванівною Дудніковою, яка
має стаж роботи 29 років. Нині колек�
тив "Даринки" � це 16 педагогів, серед
яких вихователь�методист, практичний
психолог, вчитель�логопед, музичний
керівник, викладач англійської мови,
вихователь�хореограф.

Вихователь�методист Любов Фарца�
бей має стаж роботи 10 років, спеціа�
ліст вищої категорії.

Кваліфікаційний рівень педагогічних
кадрів: вища � 4 педагоги; спеціаліст 1

категорії � 3 пе�
дагоги; спеціа�
ліст 2 категорії �
3 педагоги ка�
тегорія "спеціа�
ліст" � 5 педаго�
гів. 

Саме ДНЗ
"Даринка" кіль�
ка років тому
почала впро�
ваджувати унікальну програму оздо�
ровлення дітей продуктами бджільниц�
тва, розроблену Любов'ю Дудніковою.
Нині досвід "Даринки" запроваджуєть�
ся в усіх ДНЗ міста.

Серед пріоритетних напрямків дош�
кільного закладу: збереження та зміц�
нення здоров`я дітей з використанням
здоров'язберігаючих технологій; проект
"Здорова дитина"; забезпечення доступ�

ності дошкільної
освіти; психоло�
го�педагогічний
супровід дітей
раннього віку;
проект "Інформа�
ційні технології в
системі роботи
дошкільного зак�
ладу" тощо. 

З початком но�
вого навчально�
го 2013�2014 р.
педагогічний ко�
лектив почав ви�

користовувати в своїй роботі інтерак�
тивну дошку. Під час роботи з нею
дошкільники засвоюють інформацію не
тільки через аудіальний і візуальний ка�
нали сприйняття, але й через кінесте�
тичний, що майже не використовуєть�
ся в сучасній педагогіці. 

Територія, яка прилягає до дитячого
садочка, є предметом особливої гор�
дості працівників ДНЗ. Тут ростуть ли�

пи, берізки, туї, яблуні, вишні. Під час
створення екологічної стежини розби�
то город, побудовано містечко дощо�
вих черв`яків, їдальню для птахів, му�
рашник, квітники… 

Іще одна родзинка � адаптована
програма з усної народної творчості
"Фольклорне намисто", розроблена
вихователем Галиною Арполенко.
Програма допомагає виховувати лю�
бов до рідного краю, української на�
родної пісні, до рідної мови, повагу до
національної культури, національних
звичаїв

Авторська програма викладача анг�
лійської мови Тетяни Хамзіної для се�
реднього та старшого дошкільного віку
розрахована на 2 роки. Потреба в такій
програмі продиктована самим життям,
адже діти почали вивчати іноземну мо�
ву з перших класів, тобто виникла пот�
реба для їх підготовки ще в дитячому
садочку. 

Сторінку підготувала 
Тетяна Зубкова

«ДЖЕРЕЛЬЦЕ» "«ДЖЕРЕЛЬЦЕ» "
ФЛАГМАН ОСВІТИФЛАГМАН ОСВІТИ

ОСНОВАОСНОВА
ВИХОВНОЇВИХОВНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ "ДІЯЛЬНОСТІ "
СПАДКОЄМНІСТЬСПАДКОЄМНІСТЬ

27 вересня в Україні своє професійне свято
відзначають працівники дошкільних закладів. У Бояр"
ці працює 7 дитячих садків: ДНЗ "Лісова казка"
(вул. Хрещатик, 74), ДНЗ "Даринка" (вул. Леніна, 34),
ДНЗ "Берізка" (вул. Київська, 17), ДНЗ ЦРД "Джерель"
це" (вул. Ворошилова, 27), ДНЗ "Іскорка" (вул. Сєдо"
ва, 3), ДНЗ "Спадкоємець" (вул. Молодіжна, 78) та
НВО" ясла"садок на території житлового масиву Сіль"
госптехнікум. У 2014 році відкриється ще один дитса"
док " "Казка". 

Кожен із них має власну родзинку, відрізняється від
інших. Воно й зрозуміло, адже педколектив " це, в
першу чергу, творчі люди, здатні вчитися все своє
життя. Але важко знайти навіть двох педагогів з подіб"
ним творчим почерком. 

Працівники дошкільних закладів мають одну рису,
яка ріднить їх усіх " вони люблять дітей. Випадкові лю"
ди надовго не затримуються в дитячому садку. Цьому
сприяють досить високі вимоги до освітнього рівня та
їх кваліфікації, а ще " низька заробітна плата, яка утри"
мує в дитячих садках працівників, закоханих у свою
справу. Сьогодні ми вирішили розповісти нашим чи"

тачам з кількома дитячими садками міста.

Кисневі коктейлі � смачний
додаток до фізичних вправ та
заходів із загартування. Дітла�
хи завжди з радістю відвідують
медичний кабінет. 

Старша медсестра закладу
Лідія Антонівна Бітлян працює
на цій посаді вже 35 років. Ко�
ристується в колективі заслу�
женою повагою та авторите�
том завдяки професійному
підходу та щирій турботі про
здоров'я малюків. 

Важко знайти дитячий
садок, який може на рівних
змагатися з ДНЗ "Даринка"
по красі та благоустрою
прилеглої території. Від�
криваєш хвіртку і одразу
потрапляєш у квітучий рай.
Садові скульптури, фонтан
з штучною водоймою, ліх�
тарі, троянди та безліч ін�
ших квітів, рідкісні дерева, казкові до�
ріжки � тут усе відразу налаштовує на
особливе сприйняття краси.

«ДАРИНКА» – «ДАРИНКА» – 
РРАЙСЬКИЙ АЙСЬКИЙ 

КУТКУТОЧОК МІСТОЧОК МІСТАА

НЕПОВТОРНІ ДИТСАДКИ �
УНІКАЛЬНІ МАЛЮКИ
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06:00 Православний кален�
дар

06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Погода
06:15 Криве дзеркало
07:20 Країна on lіne
07:25 Ера бізнесу
07:35 Док. фільм "С.Моро�

зов. Душа навстіж". 1 
08:20 Док. фільм "С.Моро�

зов. Душа навстіж". 2
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Підсумки тижня
09:55 Пляжний футбол. Чем�

піонат світу. Іран � Ук�
раїна

11:25 Погода
11:30 Без цензури
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Погода
12:30 Офіційна хроніка
12:40 Кордон держави
12:55 Фольк�musіc
14:00 Погода
14:10 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:10 Euronews
15:15 Діловий світ. Агросек�

тор
15:20 Життя на рівних (ори�

гінал)
15:25 Т/с "Пастка" 1, 2 серії.
17:45 Сільрада
18:05 Агро�News
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:35 Фінансова перспекти�

ва
18:45 Діловий світ
19:05 Останнє попереджен�

ня
19:25 Пляжний футбол. Чем�

піонат світу. Іран�Ук�
раїна

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Світ спорту
21:45 Фестиваль пісні в Коб�

лево
22:55 Трійка, Кено, Секунда

удачі
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 Фестиваль гумору

"Умора"
00:20 Від першої особи

06:00 "ТСН�тиждень"
06:45 Інформаційно�розва�

жальна програма
"Сніданок з 1+1"

07:00 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

07:10 Інформаційно�розва�
жальна програма
"Сніданок з 1+1"

08:00 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

08:05 "Економічна правда"
08:10 Інформаційно�розва�

жальна програма
"Сніданок з 1+1"

09:00 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

09:05 Серіал "Сила. Повер�

нення додому" (1)
11:00 "Зозуля" (1)
15:00 Серіал "Тисяча і одна

ніч" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 "Cила. Повернення

додому" (1)
19:30 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
20:15  "Любов та покарання"

(1)
22:15 "Гроші"
23:30 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
00:00  "Бійцівський клуб" (3)

05:40 Х/ф "Везуча"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Люба. Любов" (1)
12:00 Новини
12:20 Т/с "Люба. Любов"
13:10 "Судові справи"
14:45 "Сімейний суд"
15:40 "Жди меня"
17:50 Новини
18:00 Ток�шоу "Стосується

кожного"
19:00 Т/с "Ясмін"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Ванга"
21:30 Т/с "Шулер".

Прем'єра
00:55 Т/с "Полювання на Га�

уляйтера"

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Даша�дослідни�

ця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Шоу Гарфілда"

(1)
09:00 Серіал "Маленькі та�

ємниці" (1)
11:00 Серіал "Шпигунка" 25

с. (1)
11:55 Серіал "Та, що гово�

рить з привидами"
(1)

12:50 Гарячі мамусі
13:55 Богиня шопінгу
16:00 Серіал "Маленькі та�

ємниці" (1)
18:00 Любов з майбутнього
19:00 Моду народу
20:00 Віталька
21:25 Бійцівський Клуб
22:25 Русо туристо
23:00 Дурнєв+1
23:35 Серіал "Секс і місто"

(2)
00:15 Валєра TV

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Погода
05:10 Світанок
06:15 Ділові факти
06:20 Економічний інтерес
06:25 Погода
06:30 "Таксі". Комедійний

телесеріал
06:55 "Леся+Рома". Коме�

дійний телесеріал

07:30 Ділові факти
07:35 Факти тижня з Окса�

ною Соколовою 
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

10:10 Анекдоти по�україн�
ськи

10:45 Головна програма 
12:45 Факти. День
13:00 "Спецназ". Пригод�

ницький телесеріал
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

20:10 "Морські дияволи".
Пригодницький теле�
серіал

22:10 Четверта вежа
23:00 Свобода слова з Анд�

рієм Куликовим
00:50 Погода

05:50 "Чужі помилки. Полю�
вання на відьом"

06:35 "Все буде добре!"
08:20 "Неймовірна правда

про зірок"
09:55 Х/ф "Дівчата" (1)
11:55 "Прощення. Скнилів"
14:45 "Один за всіх"
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
20:05 "Куб � 4"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Детектор брехні � 4"
23:25 "Слідство ведуть екс�

трасенси"
00:25 Т/с "Доктор Хаус" (1)

05:30 Teen Tіme
05:35 Пекельне побачення
06:10 Teen Tіme
06:15 М/с "Губка Боб"
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:30 Погода
08:35 Підйом
09:00 Х/ф "Хроніки Нарнії:

Принц Каспіан"
12:00 Т/с "Вороніни"
13:30 Kіds Tіme
13:35 М/с "Губка Боб"
14:40 Kіds Tіme
15:00 Т/с "Друзі"
15:55 Шафа
16:55 Голодні ігри
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Останній з Магі�

кян"
22:00 Співай, якщо зможеш
23:30 Т/с "Світлофор" (2)
00:05 Репортер

05:50 Х/ф "Неждано�негада�
но" (1)

07:10 Х/ф "Циклон" почнеть�
ся вночі" (1)

08:35 "Агенти впливу"
09:30 "Лохотрон"
10:00 Х/ф "Версія полковни�

ка Зоріна" (1)
11:40 Т/с "Матусю, я кілера

люблю"

15:40 Т/с "По гарячих слідах
� 2"

19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Другий убивчий �

2"
21:30 Т/с "Елементарно" (2)
22:30 Т/с "CSI: Нью�Йорк �

9" (2)
23:30 Т/с "Менталіст � 5" (2)
00:30 Т/с "Закон і порядок".

Відділ особливих
справ (2)

06:00 Т/с "Злочин буде роз�
крито"  (1)

07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
07:50 Остаточний вердикт.

Співробітництво
швидкої і похоронно�
го бюро

09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Х/ф "Наречена мого

нареченого" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Кубинський
трикутник. Продов�
ження"

13:00 Люблю! Чекаю!
14:00 Т/с "Слід" (1)
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Прем'єрні серії! Т/с

"Слід" (детектив) (1)
18:00  Т/с "Поцілуй!"  (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
20:00 Т/с "Агент"  (1)
21:40 Т/с "Слід" (1)
23:20 Х/ф "Форсаж 4" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Погода
06:15 Криве дзеркало
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
07:35 "С.Говорухін. Вертикаль

долі". 1 частина
08:20  "С.Говорухін. Вертикаль

долі". 2 частина
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:30 Офіційна хроніка
09:35 Погода
09:45 Кабмін: подія тижня
09:55 Шеф�кухар країни
11:00 Нехай Вам буде кольо�

рово!
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:20 Хай щастить
12:40 Х/ф "Винищувачі"
14:15 Крок до зірок
15:00 Новини (із сурдоперек�

ладом)
15:15 Euronews
15:35 Діловий світ. Агросектор
15:40 Погода
15:45 Т/с "Пастка" 3 серія
17:05 Погода
17:10 Т/с "Пастка" 4 серія
18:20 Новини (із сурдоперек�

ладом)
18:40 Фінансова перспектива
18:50 Діловий світ

19:05 Світ спорту
19:10 Погода
19:15 Про головне
19:35 Формула захисту
19:45 Фестиваль пісні в Коб�

лево
19:55 Дорослі ігри
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Світ спорту
21:45 Фестиваль пісні в Коб�

лево
22:55 Трійка, Кено, Максима
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 Фестиваль гумору "Умо�

ра"
00:20 Від першої особи

06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН: "Телевізійна служ�

ба новин"
06:45 Інформаційно�розва�

жальна програма "Сні�
данок з 1+1"

07:00 ТСН: "Телевізійна служ�
ба новин"

07:10 Інформаційно�розва�
жальна програма "Сні�
данок з 1+1"

08:00 ТСН: "Телевізійна служ�
ба новин"

08:05 "Економічна правда"
08:10 Інформаційно�розва�

жальна програма "Сні�
данок з 1+1"

09:00 ТСН: "Телевізійна служ�
ба новин"

09:05 Серіал "Сила. Повер�
нення додому" (1)

11:00 "Карамель"
13:00 "Не бреши мені � 4"
14:00 "Російські сімейні дра�

ми"
15:05 Серіал "Тисяча і одна

ніч" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10"Cила. Повернення до�

дому" (1)
19:30 ТСН: "Телевізійна служ�

ба новин"
20:15 "Любов та покарання"

(1)
22:15 "Мільйонер. Життя спо�

чатку" � "Артур Мхіта�
рян"

23:35 ТСН: "Телевізійна служ�
ба новин"

00:05 Марія Кожевникова і
Світлана Іванова в три�
лері "Темний світ" (2)

05:20 Т/с "Полювання на Гау�
ляйтера"

07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Ванга"
10:20 Т/с "Шулер"
12:00 Новини
12:20 Т/с "Шулер"
13:05 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Каневським"
14:00 "Судові справи"
14:55 "Сімейний суд"
15:55 "Давай одружимося в

Україні"
16:55 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Каневським"
17:50 Новини
18:00 Ток�шоу "Стосується

кожного"
19:00 Т/с "Ясмін"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Ванга"
21:30 Т/с "Шулер"
00:55 Т/с "Полювання на Гау�

ляйтера"

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Даша�дослідниця"

(1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
09:00 Серіал "Маленькі таєм�

ниці" (1)
11:00 Серіал "Шпигунка" (1)
11:55 Серіал "Та, що говорить

з привидами" (1)
12:50 Гарячі мамусі
13:55 Богиня шопінгу
16:00 Серіал "Маленькі таєм�

ниці" (1)
18:00 Любов з майбутнього
19:00 Моду народу
20:00 Віталька
21:25 Бійцівський Клуб
22:25 Русо туристо
23:10 Серіал "Секс і місто" (2)
00:15 Валєра TV

04:50 Погода
04:55 Факти
05:25 Світанок
06:30 Ділові факти
06:35 Економічний інтерес
06:40 Погода
06:45 "Таксі". Комедійний те�

лесеріал
07:05 "Леся+Рома". 
07:40 Ділові факти
07:45 Надзвичайні новини.

Підсумки з Костянти�
ном Стогнієм

08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогнієм
10:10 Анекдоти по�українськи
10:20 "Спецназ". 
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по�українськи
13:15 "Прокурорська перевір�

ка". Детективний теле�
серіал

14:40 "Морські дияволи". При�
годницький телесеріал

16:45 "Агент національної без�
пеки". Фінал. Пригод�
ницький телесеріал

18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогнієм
20:10 "Морські дияволи". 
22:10 "Прокурорська перевір�

ка". 
23:20 "Святі з Бундока�2: День

усіх святих". (2)
01:40 Навчіть нас жити

05:50 "Чужі помилки. Розплата
за благодійність"

06:35 "Все буде добре!"
08:20 "Неймовірна правда про

зірок"
10:05 Х/ф "Камінний гість" (1)
12:05 Х/ф "Лабіринти кохання"
14:00 Х/ф "Віддам дружину в

хороші руки" (1)
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про

зірок"
20:00 "Врятуйте нашу сім'ю �

2"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Врятуйте нашу сім'ю �

2"
23:25 "Кохана, ми вбиваємо

дітей"
01:10 Т/с "Доктор Хаус" (1)

05:30 Teen Tіme
05:35 Пекельне побачення
06:10 Teen Tіme
06:15 М/с "Губка Боб"
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:30 Погода
08:35 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:00 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Губка Боб"
14:35 Kіds Tіme

15:00 Т/с "Друзі"
15:55 Шафа
16:55 Голодні ігри
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Останній з Магікян"
22:00 Знайти крайнього
23:15 Т/с "Світлофор" (2)
00:00 Репортер

06:00 Т/с "Злочин буде роз�
крито" (1)

07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
07:50 Остаточний вердикт.

Секта, перепис майна
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Просте життя" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Убивці з молод�
ших класів"

13:10 Т/с "Слід" (1)
14:45 Прем'єра! Остаточний

вердикт. Убивство
доньки впливово біз�
несмена

16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20  Т/с "Слід" (1)
18:00  Т/с "Поцілуй!" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Україна"
20:00 Прем'єра! Т/с "Агент" (1)
21:40 Т/с "Слід" (1)
23:20 Т/с "Глухар. Повернен�

ня" (1)

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБICTV

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    ввввііііввввттттоооорррроооокккк,,,,    22224444

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт ––––    ссссееееррррееееддддаааа,,,,    22225555

06:00 Православний кален�
дар

06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Погода
06:15 Криве дзеркало
07:20 Країна on lіne
07:25 Ера бізнесу
07:35 Док. фільм "Дорівнює

одному Гафту". 
08:20 Док. фільм "Дорівнює

одному Гафту". 
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:30 Уряд на зв'язку з гро�

мадянами
10:00 Вступне слово

Прем'єр�міністра Ук�
раїни на засіданні уря�
ду

10:15 Погода
10:15 Прем'єра. Д/ф "Етуаль.

Серж Лифар" з циклу
"Київська старовина.
Світ мистецтва"

11:00 Нехай Вам буде кольо�
рово!

12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:20 Формула захисту
12:30 Х/ф "Повітряний віз�

ник"
13:40 Х/ф "Золотий ключик"
15:00 Новини (із сурдоперек�

ладом)
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ. Агросек�

тор
15:30 Погода

15:35 Т/с "Пастка" 4, 5 серії
18:00 Про головне
18:20 Новини (із сурдоперек�

ладом)
18:40 Фінансова перспектива
18:45 Діловий світ
19:05 Криве дзеркало
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Світ спорту
21:45 Концертна програма

"Полустанок любові" 1
частина

22:50 Суперлото, Трійка, Ке�
но

ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 Фестиваль гумору

"Умора"
00:20 Від першої особи

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"

06:05 ТСН: "Телевізійна служ�
ба новин"

06:45 Інформаційно�розва�
жальна програма
"Сніданок з 1+1"

07:00 ТСН: "Телевізійна служ�
ба новин"

07:10 Інформаційно�розва�
жальна програма
"Сніданок з 1+1"

08:00 ТСН: "Телевізійна служ�
ба новин"

08:05 "Економічна правда"
08:10 Інформаційно�розва�

жальна програма
"Сніданок з 1+1"

09:00 ТСН: "Телевізійна служ�
ба новин"

09:05 Серіал "Сила. Повер�
нення додому" (1)

11:00 Алла Юганова і Віктор
Добронравов у коме�
дії "Карамель"

13:00 "Не бреши мені � 4"
14:00 "Російські сімейні дра�

ми"
15:05 Серіал "Тисяча і одна

ніч" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 "Cила. Повернення до�

дому" (1)
19:30 ТСН: "Телевізійна служ�

ба новин"
20:15  "Любов та покарання"

(1)
22:15 "Територія обману"
23:25 ТСН: "Телевізійна служ�

ба новин"
23:40 "Тачки �2"
00:25 Пол Вокер і Лілі Собєскі

у трилері "Нічого собі
поїздочка" (2)

05:20 Т/с "Полювання на Гау�
ляйтера"

07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Ванга"
10:15 Т/с "Шулер"
12:00 Новини
12:20 Т/с "Шулер"
13:05 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським"

14:00 "Судові справи"
14:55 "Сімейний суд"
15:55 "Давай одружимося в

Україні"
16:55 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським"

17:50 Новини
18:00 Ток�шоу "Стосується

кожного"
19:00 Т/с "Ясмін"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Ванга"
21:30 Т/с "Шулер"
23:55 Т/с "Полювання на Гау�

ляйтера"
02:35 Х/ф "Первісний страх"

(2)

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Даша�дослідни�

ця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
09:00 Серіал "Маленькі таєм�

ниці" (1)
11:00 Серіал "Шпигунка"  (1)
11:55 Серіал "Та, що гово�

рить з привидами" (1)
12:50 Гарячі мамусі
13:55 Богиня шопінгу
16:00 Серіал "Маленькі таєм�

ниці" (1)
18:00 Любов з майбутнього
19:00 Моду народу
20:00 Віталька
21:25 Бійцівський Клуб
22:25 Русо туристо
23:10 Серіал "Секс і місто" (2)

00:15 Валєра TV

04:50 Служба розшуку дітей
04:55 Погода
05:00 Факти
05:25 Світанок
06:30 Ділові факти
06:35 Економічний інтерес
06:40 Погода
06:45 "Таксі". Комедійний те�

лесеріал
07:10 "Леся+Рома". Комедій�

ний телесеріал
07:50 Ділові факти
07:55 Четверта вежа 
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

10:10 Анекдоти по�україн�
ськи

10:35 "Агент національної
безпеки". Пригод�
ницький телесеріал

12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по�україн�

ськи
13:10 "Прокурорська пере�

вірка". Детективний
телесеріал

14:35 "Морські дияволи".
Пригодницький теле�
серіал

16:40 "Літєйний". Детектив�
ний телесеріал

18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

20:10 "Морські дияволи".
Пригодницький теле�
серіал

22:10 "Прокурорська пере�

вірка". Детективний
телесеріал

23:20 Х\ф "Щось". (2)
01:20 Стоп�10

05:45 "Чужі помилки. Як ви�
жити нічному метели�
ку"

06:30 "Все буде добре!"
08:10 "Неймовірна правда

про зірок"
09:50 "Зіркове життя. Не бій�

теся народжувати"
10:45 "Врятуйте нашу сім'ю �

2"
13:45 Х/ф "Знак долі" (1)
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
20:00 "МастерШеф � 3"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "МастерШеф � 3"
00:55 Т/с "Доктор Хаус" (1)

05:30 Teen Tіme
05:35 Пекельне побачення
06:10 Teen Tіme
06:15 М/с "Губка Боб"
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:30 Погода
08:35 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:00 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Губка Боб"
14:35 Kіds Tіme
15:00 Т/с "Друзі"
16:00 Шафа

16:55 Голодні ігри
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Останній з Магі�

кян"
22:00 Т/с "Світлофор" (2)
00:10 Репортер

06:00 Т/с "Злочин буде роз�
крито" (детектив) (1)

07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
07:50 Остаточний вердикт.

Убивство доньки
впливово бізнесмена

09:00 Події
09:10 Т/с "Слід"  (1)
10:00 Т/с "Просте життя"  (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Остання таємни�
ця Тетяни Самойло�
вої"

13:10 Т/с "Слід" (1)
14:45 Прем'єра! Остаточний

вердикт. Скарб у квар�
тирі

16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20  Т/с "Слід" (1)
18:00  Т/с "Поцілуй!" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
20:00  Т/с "Агент"(1)
21:40 Т/с "Слід" (1)
23:20 Т/с "Глухар. Повернен�

ня" (1)
01:20 Т/с "Звіробій � 2" (1)

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV
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06:00 Православний кален�
дар

06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Погода
06:15 Криве дзеркало
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
07:35 Док. фільм "Л.Полі�

щук. Королева епізо�
ду". 1

08:20 Док. фільм "Л.Полі�
щук. Королева епізо�
ду". 2

08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:30 Офіційна хроніка
09:45 Погода
09:50 Книга.ua
10:05 Світло
10:25 Аудієнція. Країни від А

до Я
11:00 Нехай Вам буде ко�

льорово!
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:20 "Секрети успіху" з

Н.Городенською
12:50 Х/ф "Хлопець із нашо�

го міста"
14:15 Українська пісня
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ. Агросек�

тор

15:30 Погода
15:40 Х/ф "Хочу зробити зіз�

нання"
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)
18:35 Фінансова перспекти�

ва
18:45 Пляжний футбол. Чем�

піонат світу. 1/4 фіна�
лу

20:10 Діловий світ
20:30 Останнє попереджен�

ня
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Світ спорту
21:45 Концертна програма

"Полустанок любові"
2 частина

22:50 Трійка, Кено, Максима
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 Фестиваль гумору

"Умора"
00:20 Від першої особи

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"

06:05 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

06:45 Інформаційно�розва�
жальна програма
"Сніданок з 1+1"

07:00 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

07:10 Інформаційно�розва�
жальна програма
"Сніданок з 1+1"

08:00 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

08:05 "Економічна правда"
08:10 Інформаційно�розва�

жальна програма
"Сніданок з 1+1"

09:00 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

09:05 Серіал "Сила. Повер�
нення додому" (1)

11:00 "Карамель"
13:00 "Не бреши мені � 4"
14:00 "Російські сімейні дра�

ми"
15:05 Серіал "Тисяча і одна

ніч" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 "Cила. Повернення

додому" (1)
19:30 "Телевізійна служба

новин"
20:15 "Любов та покарання"

(1)
22:15 "Кохання без кордо�

нів"
00:00 ТСН: "Телевізійна

служба новин"

05:20 Т/с "Полювання на Га�
уляйтера"

07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Ванга"
10:15 Т/с "Шулер"

12:00 Новини
12:20 Т/с "Шулер"
13:05 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським"

14:00 "Судові справи"
14:55 "Сімейний суд"
15:55 "Давай одружимося в

Україні"
16:55 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Канев�
ським"

17:50 Новини
18:00 Ток�шоу "Стосується

кожного"
19:00 Т/с "Ясмін"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Ванга". 
21:30 Т/с "Шулер". 
23:55 Т/с "Полювання на Га�

уляйтера".
02:35 Х/ф "Око за око" (2)

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Даша�дослідни�

ця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Шоу Гарфілда"

(1)
09:00 Серіал "Маленькі та�

ємниці" (1)
11:00 Серіал "Шпигунка" 28

с. (1)
11:55 Серіал "Та, що гово�

рить з привидами"
(1)

12:50 Гарячі мамусі
13:55 Богиня шопінгу
16:00 Серіал "Маленькі та�

ємниці" (1)
18:00 Любов з майбутнього
19:00 Моду народу
20:00 Віталька
21:25 Бійцівський Клуб
22:25 Русо туристо
23:10 Серіал "Секс і місто"

(2)
00:15 Валєра TV

04:50 Погода
04:55 Факти
05:25 Світанок
06:30 Ділові факти
06:35 Економічний інтерес
06:40 Погода
06:45 "Таксі". Комедійний

телесеріал
07:05 "Леся+Рома". Коме�

дійний телесеріал
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

10:10 Анекдоти по�україн�
ськи

10:25 "Літєйний". Детектив�
ний телесеріал

12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по�україн�

ськи
13:15 "Прокурорська пере�

вірка". 
14:40 "Морські дияволи". 
16:40 "Літєйний". 
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з

Костянтином Стогні�
єм

20:10 "Морські дияволи". 
22:15 "Прокурорська пере�

вірка". 
23:25 "Інтернешнл". (2)
01:45 Несекретні файли

06:25 "Все буде добре!"
08:10 "Неймовірна правда

про зірок"
09:45 "Кохана, ми вбиваємо

дітей"
11:30 Х/ф "Найкраще літо

нашого життя" (1)
16:00 "Все буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
20:00 "Зважені та щасливі �

3"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Зважені та щасливі �

3"
01:00 Т/с "Доктор Хаус" (1)

06:10 Teen Tіme
06:15 М/с "Губка Боб"
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:30 Погода
08:35 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:00 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Губка Боб"
14:35 Kіds Tіme
15:00 Т/с "Друзі"
15:55 Шафа

16:55 Голодні ігри
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Останній з Магі�

кян"
22:00 Т/с "Світлофор" (2)
00:05 Репортер

06:00 Т/с "Злочин буде роз�
крито" (1)

07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
07:50 Остаточний вердикт.

Скарб у квартирі
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Просте життя" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай гово�

рять. Перше кохання"
13:10 Т/с "Слід" (1)
14:45 Остаточний вердикт.

Мачуха вбиває па�
сербицю

16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Поцілуй!" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
20:00 Т/с "Агент" (1)
21:40 Т/с "Слід" (1)
23:20 Т/с "Глухар. Повер�

нення"  (1)
01:20 Т/с "Звіробій � 2" (1)

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”
ІНТЕР

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

06:00 Православний ка�
лендар

06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Погода
06:15 Криве дзеркало
07:20 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:40 "С.Никоненко. О, ве�

зунчику!". 1 
08:20 "С.Никоненко. О, ве�

зунчику!". 2 
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:30 Офіційна хроніка
09:45 Погода
09:55 Ток�шоу "Віра. На�

дія. Любов"
10:45 Погода
11:00 Нехай Вам буде ко�

льорово!
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:20 Х/ф "Весілля"
13:20 Погода
13:30 Х/ф "Вечори на ху�

торі біля Диканьки"
15:00 Новини (із сурдопе�

рекладом)
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ. Агро�

сектор
15:30 Ближче до народу
16:15 Х/ф "Волга�Волга"
18:00 Діловий світ
18:20 Новини (із сурдопе�

рекладом)

18:40 Фінансова перспек�
тива

18:45 Фестиваль пісні в
Коблево

20:00 "Надвечір'я" з Т.
Щербатюк

21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Фольк�musіc
22:55 Трійка, Кено, Секун�

да удачі
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Фестиваль гумору

"Умора"
00:20 Від першої особи

06:00 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

06:45 Інформаційно�роз�
важальна програма
"Сніданок з 1+1"

07:00 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

07:10 Інформаційно�роз�
важальна програма
"Сніданок з 1+1"

08:00 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

08:05 "Економічна правда"
08:10 Інформаційно�роз�

важальна програма
"Сніданок з 1+1"

09:00 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

09:05 Серіал "Сила. По�
вернення додому"
(1)

11:00 Алла Юганова і Вік�

тор Добронравов у
комедії "Карамель"

13:00 "Не бреши мені � 4"
14:00 "Російські сімейні

драми"
15:00 Серіал "Тисяча і од�

на ніч" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 "Cила. Повернення

додому" (1)
19:30 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
20:15 "Казкова Русь"
21:00 "Хочу в ВІАгру"
23:00 "Все про Стіва" (2)
01:00 "Глянець" (2)

05:20 Т/с "Полювання на
Гауляйтера"

07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Ванга". Заключ�

на серія
10:15 Т/с "Шулер"
12:00 Новини
12:20 Т/с "Шулер"
13:05 Д/с "Слідство ве�

ли... з Леонідом Ка�
невським"

14:00 "Судові справи"
14:55 "Сімейний суд"
15:50 "Давай одружимося

в Україні"

16:55 Д/с "Слідство ве�
ли... з Леонідом Ка�
невським"

17:50 Новини
18:00 Х/ф "Бідна Lіz".

Прем'єра
20:00 "Подробиці"
20:30 "Шустер Lіve"
00:40 Х/ф "Подвійна став�

ка" (2)

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Даша�дослід�

ниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Шоу Гарфілда"

(1)
09:00 Серіал "Маленькі та�

ємниці" (1)
11:00 Серіал "Шпигунка"

29 с. (1)
11:55 Серіал "Та, що гово�

рить з привидами"
(1)

12:50 Гарячі мамусі
13:55 Богиня шопінгу
16:00 Серіал "Маленькі та�

ємниці" (1)
18:10 Ікона стилю
20:00 Віталька
21:25 Бійцівський Клуб
22:25 Русо туристо
23:10 Серіал "Секс і місто"

(2)
00:15 Валєра TV

04:40 Служба розшуку ді�
тей

04:45 Погода
04:50 Факти
05:15 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Економічний інтерес
06:30 Погода
06:35 "Таксі". Комедійний

телесеріал
06:55 "Леся+Рома". Коме�

дійний телесеріал
07:30 Ділові факти
07:35 Зірка YouTube
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини

з Костянтином
Стогнієм

10:10 Анекдоти по�україн�
ськи

10:30 "Літєйний". 
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по�україн�

ськи
13:10 "Прокурорська пе�

ревірка". 
14:35 "Морські дияволи". 
16:40 "Літєйний". 
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини

з Костянтином
Стогнієм

20:10 "Морські дияволи". 
22:10 "Прокурорська пе�

ревірка". 
23:35 Максимум в Україні
00:00 "Розбірки у малень�

кому Токіо". (2)

05:30 "Чужі помилки. Хто в
хаті господар"

06:15 "Чужі помилки.
Проклята попелюш�
ка"

07:00 Х/ф "Найчарівніша
та найпривабливі�
ша" (1)

08:45 "Неймовірна правда
про зірок"

10:10 Х/ф "Особисте жит�
тя лікаря Селівано�
вої" (1)

18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда

про зірок"
20:00 "Національне талан�

т�шоу "Танцюють
всі!�6"

22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Національне талан�

т�шоу "Танцюють
всі!�6"

00:10 "Куб � 4"

06:10 Teen Tіme
06:15 М/с "Губка Боб"
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:30 Погода
08:35 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:00 Т/с "Вороніни"
13:25 Kіds Tіme
13:30 М/с "Губка Боб"
14:25 Kіds Tіme
15:00 Т/с "Друзі"

15:55 Шафа
16:55 Голодні ігри
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Вороніни"
21:00 Т/с "Останній з Ма�

гікян"
22:00 Т/с "Світлофор" (2)
00:10 Репортер

06:00 Т/с "Злочин буде
розкрито" (1)

07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнан�

ня
07:50 Остаточний вердикт.

Мачуха вбиває па�
сербицю

09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Просте жит�

тя"(1)
12:00 Ток�шоу "Нехай го�

ворять. Хвилина
щастя�3"

13:10 Т/с "Слід"  (1)
14:45 Остаточний вердикт.

Інтернет�знайомс�
тва, дані про люди�
ну при покупці сім�
карти

16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід"  (1)
18:00 Т/с "Поцілуй!" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Слід"  (1)
22:45 Т/с "Ментовські вій�

ни � 7" (2)
02:20 Щиросерде зізнан�

ня

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”
ІНТЕР

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБICTV
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06:00 Підсумки
06:15, 08:10, 08:55

Погода
06:20 Фільм�концерт

"В.Добринін. Бі�
ографія у піснях"

08:15 Олімпійський
виклик

08:30 Панянка та кулі�
нар

ПЕРШИЙ НАЦІО�
НАЛЬНИЙ

09:00 Погода
09:05 Життя на рівних
09:15 Православний

вісник
09:45 Хто в домі хазя�

їн?
10:10 Як це?
10:35 Х/ф "Таємничий

острів"
12:20 Сім чудес Украї�

ни
12:35 Не вір худому

кухарю
13:00 Рояль в кущах
13:25 Театральні се�

зони
14:20 В гостях у

Д.Гордона
15:20 Золотий гусак
15:50 Концертна

програма Fashі�
on KNUKіM 1
частина

16:55 Пляжний фут�

бол. Чемпіонат
світу. Півфінал

18:25 Футбол. Чемпі�
онат України.
Прем'єр�ліга.
"Металург" (До�
нецьк) � "Шах�
тар" (Донецьк)

19:20 У перерві: Світ
спорту

19:25 Погода
20:35 Слово регіонам
20:45 Кабмін: подія

тижня
20:55 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:25 Без цензури
21:55 Світ спорту
22:00 Українська піс�

ня
22:50 Суперлото,

Трійка, Кено
ТРК "ЕРА"
23:00 Погода
23:10 Концерт "Fashі�

on КНУКіМ"
01:20 Підсумки дня

06:25 "Ремонт +"
07:15 ТСН: "Телевізій�

на служба но�
вин"

08:00 "Світське жит�
тя"

09:00 Квартирна ло�

терея "Хто там?"
10:00 Мультфільм

"Енгрі Бердс"
10:05 "Світ навиворіт

� 2: Індія"
11:10 "Чотири весілля

"
12:25 "Операція кра�

са"
14:15 "Міняю жінку �

5"
15:50 "Казкова Русь"
16:15 "Хочу в ВІАгру"
18:30 "Розсміши комі�

ка � 4"
19:30 ТСН: "Телевізій�

на служба но�
вин"

20:10 "Джунглі" (1)
22:00 "Анжеліка і сул�

тан" (1)
00:00 "Емануель �2"

(3)

05:35 "Шустер Lіve"
09:30 "Все для мами"
10:00 Х/ф "Я подарую

собі диво"
12:00 Х/ф "Бідна Lіz"
14:00 Т/с "Шлюб за

заповітом 2: 
18:10 Т/с "Шлюб за

заповітом 3: 
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Шлюб за

заповітом 3: 

22:55 Х/ф "Двоє під
дощем"

00:35 Великий бокс.
Девід Хей � Тай�
сон Фьюрі

06:00 Єралаш
07:10 М/с "Ескімоска"

(1)
07:35 Малята�твійня�

та
08:00 Телепузики
08:35 М/с "Смішари�

ки. Пін�код" (1)
09:00 Мультик з Лунті�

ком
09:40 М/с "Даша�дос�

лідниця" (1)
10:05 М/с "Вперед,

Дієо, вперед!"
(1)

10:40 М/с "Фіксики"
(1)

11:00 М/с "Білка та
Стрілка. Пустот�
лива сімейка"
(1)

11:20 М/ф "Битва за
планету Терра"
(1)

12:50 Обережно, діти!
13:50 Одна за всіх
14:50 М/ф "В гості до

Робінсонів" (1)
16:45 Х/ф "Будинок

великої матусі"

(1)
18:45 Х/ф "Будинок

великої матусі 2"
(2)

20:45 Віталька
22:00 Південне Буто�

во
23:00 Х/ф "Підйом з

глибини" (2)
01:05 Х/ф "Душевна

кухня" (2)

04:55 Погода
05:00 Факти
05:25 Погода
05:30 Світанок
06:35 Козирне життя
07:05 "Морські дияво�

ли". 
08:55 Зірка YouTube
10:05 Дача
10:45 Квартирне пи�

тання
11:45 Наша Russіa
12:40 "Небо у вогні". 
18:45 Факти. Вечір
19:00 Надзвичайні но�

вини. Підсумки з
Костянтином
Стогнієм

19:55 "Нестримні". 
22:00 "Нестримні�2". 
00:00 "Наймані убив�

ці". (2)

05:25  Ну, погоди!" (1)
06:25 Х/ф "Небезпеч�

но для життя!"
(1)

08:00 "Караоке на
Майдані"

09:00 "Їмо вдома"
10:25 "Зважені та

щасливі � 3"
15:10 "Танцюють всі!�

6"
19:00 "Х�Фактор � 4"
21:45 Х/ф "Діаманто�

ва рука" (1)
23:50 "Детектор брех�

ні � 4"
00:50 Х/ф "Найчарів�

ніша та найпри�
вабливіша" (1)

05:55 М/с "Роги і ко�
пита"

07:20 Кухня для двох
08:15 М'ясоупка
09:15 Уральські пель�

мені
11:00 Шурочка
12:00 Руді
13:00 Знайти край�

нього
14:15 Т/с "Вороніни"
18:00 М/ф "Як при�

боркати драко�

на"
20:00 Х/ф "Битва Ти�

танів"
22:00 Х/ф "Три муш�

кетери"
00:10 Х/ф "Slove.

Просто в серце"
(2)

05:50 Т/с "Агент" (1)
07:00 Події
07:10 Х/ф "Бетховен

5" (1)
09:00 Т/с "Інтерни" (1)
10:00 Т/с "Інтерни" (1)
11:00 Прем'єра! 1 за

100 годин
12:00 Т/с "Умови кон�

тракту" (1)
15:00 Т/с "Умови кон�

тракту" (1)
17:00 Т/с "А сніг круж�

ляє" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "А сніг круж�

ляє" (1)
21:20 Х/ф "Особиста

справа майора
Баранова"  (1)

23:25 Х/ф "Лісовик"
(2)

01:45 Т/с "Звіробій �
2"  (1)

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV
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"Споживач має право на те, щоб
продукція за звичайних умов її вико"
ристання, зберігання і транспорту"
вання була безпечною для його жит"
тя, здоров’я, навколишнього при"
родного середовища, а також не
завдавала шкоди його майну.

Виробник чи продавець несуть відпо�
відальність за роботу товару протягом
всього гарантійного терміну. Згідно
ст.8 Закону України "Про захист прав
споживачів", якщо Ви помітили недолі�
ки придбаного товару протягом гаран�
тійного терміну, маєте право на: без�
платне усунення недоліків товарів у ро�
зумний строк; пропорційне зменшення
його ціни; відшкодування витрат на
усунення недоліків товару. Споживач
має право пред'явити тільки одну із пе�
релічених вимог, а в разі її невиконання
письмово заявити іншу вимогу.

У разі виявлення протягом гарантій�
ного строку істотних недоліків, які ви�
никли з вини виробника товару (про�
давця, виконавця), або фальсифікації
товару, підтверджених за необхідності
висновком експертизи, споживач має
право на свій вибір вимагати від про�
давця або виробника: розірвання дого�
вору та повернення сплаченої за товар
грошової суми; вимагати заміни товару
на такий же товар або на аналогічний, з
числа наявних у продавця (виробника),
товар.

По закінченню гарантійного терміну
покупець має право висувати вимоги
продавцю протягом визначеного тер�
міну придатності, а якщо він не вста�
новлений � протягом 10 років, якщо в
товарі були виявлені суттєві недоліки,
допущені з вини виробника.

Якщо під час гарантійного терміну
необхідно визначити причини втрати
якості товару, продавець зобов?язаний
протягом триденного терміну з дня от�
римання від споживача письмової зая�
ви, організувати проведення експерти�
зи товару. Якщо в результаті експерти�
зи буде встановлено, що недоліки ви�
никли після передачі товару (робіт, пос�
луг) споживачу внаслідок порушення
ним встановлено правил використан�
ня, зберігання, транспортування, дій
третіх осіб, вимоги споживача не підля�
гають задоволенню і споживач зо�
бов'язаний відшкодувати витрати про�
давця (виконавця, підприємству, що
виконує його функції) на проведення
експертизи. Споживач, продавець (ви�
конавець) мають право оскаржити вис�
новки експертизи в судовому порядку.

Важливо! При гарантійному ремонті
гарантійний термін збільшується на час
перебування товару в ремонті. Час ра�
хується з дня звернення споживача з
вимогою про усунення недоліків. При
обміні товару його гарантійний строк
обчислюється від дня обміну.

Важливо! Продаж товарів, строк
придатності яких минув, а також то�
варів, на яких строк придатності не
зазначено або зазначено з порушен�
ням вимог нормативних документів,
забороняється.

Згідно ст. 16 Закону України "Про за�
хист прав споживачів" шкода, завдана
життю, здоров’ю або майну споживача
дефектною продукцією або продукцією
неналежної якості, підлягає відшкоду�
ванню в повному обсязі, якщо законо�
давством не передбачено більш висо�
кої міри відповідальності". 

-- Інспекція з питань захисту прав споживачів  у Київській області інформує

ПОРАДИ СПОЖИВАЧУ

06:00, 07:00, 08:50
Погода

06:05 Світ правос�
лав'я

06:45 Моя земля �
моє право

07:05 Панянка та кулі�
нар

07:30 Ток�шоу "Дру�
жина"

ПЕРШИЙ НАЦІО�
НАЛЬНИЙ

09:00 Погода
09:05 Шеф�кухар кра�

їни
09:55 Околиця
10:30 Погода
10:35 Подорожуй сві�

том з Ю.Акуні�
ною

11:00 Ближче до на�
роду

11:30 Крок до зірок
12:20 Маю честь зап�

росити
13:05 Золотий гусак
13:35 В гостях у

Д.Гордона
14:25 Караоке для до�

рослих
15:15 Як Ваше здо�

ров'я?
16:10 Погода
16:15 Концертна

програма Fashі�
on KNUKіM 2
частина

17:15 Фестиваль пісні

в Коблево
18:20 Ми хочемо, щоб

ви знали
18:30 Діловий світ.

Тиждень
19:10 Пляжний фут�

бол. Чемпіонат
світу. Фінал

20:40 Головний аргу�
мент

20:50 Офіційна хроні�
ка

21:00 Підсумки тижня
21:55 Український ак�

цент
22:15 Концертна

програма М.Гна�
тюка

22:55 Трійка, Кено,
Максима

ТРК "ЕРА"
23:00 Ера бізнесу.

Підсумки
23:30 Погода
23:35 Олімпійський

виклик
23:55 Ток�шоу "Дру�

жина"
01:20 Підсумки тижня

06:05 Ноель Філдінг у
безшабашній
комедії "Жахли�
вий Генрі" (1)

07:50 Маріччин кіно�
зал. Мультфільм

08:10 "Ремонт +"
09:00 Лотерея "Лото�

Забава"
10:00 "Неділя з Квар�

талом � 2"
11:00 "Смакуємо"
11:35 "Шість кадрів"
11:55 Комедія "Най�

чарівніша та
найпривабливі�
ша" (1)

13:45"Джунглі" (1)
15:30 "Великий пе�

карський турнір"
17:00 "Його кохання"

(1)
19:30 "ТСН�тиждень"
20:15 "Його кохання"

(1)
22:00 "Світське жит�

тя"
23:05 "Що? Де? Коли?

2"
00:20 "Комедія стра�

ху" (2)

05:20 Т/с "Шлюб за
заповітом 2: По�
вернення Сан�
дри". 

06:10 Х/ф "Двоє під
дощем"

07:45 Великий бокс.
Девід Хей � Тай�
сон Фьюрі

09:25 "Школа доктора
Комаровського"

10:00 "Орел і Решка.
Назад у СРСР"

11:00 "Літня кухня"
12:00 Х/ф "Коханню

всі віки..."
13:55 Т/с "Шлюб за

заповітом 3:
Танці на вугіллі" 

18:00 Х/ф "Дві миті
кохання". 

20:00 "Подробиці
тижня з Є. Кисе�
льовим"

21:30 Т/с "Один на
всіх" (1)

01:20 Х/ф "Коханню
всі віки..."

06:00 М/ф "Легенда
про лицаря" (1)

07:35 Малята�твійня�
та

08:00 Телепузики
08:35 М/с "Смішари�

ки. Пін�код" (1)
09:00 Мультик з Лунті�

ком
09:40 М/с "Даша�дос�

лідниця" (1)
10:05 М/с "Вперед,

Дієго, вперед!"
(1)

10:40 М/с "Фіксики"
(1)

10:55 М/ф "Місячна
принцеса" (1)

13:05 Х/ф "Будинок
великої матусі"
(1)

15:05 Х/ф "Будинок
великої матусі 2"
(1)

17:15 Одна за всіх

18:00 Моду народу
20:00 Віталька
22:00 Південне Буто�

во
23:00 Х/ф "Засліпле�

ний бажаннями"
(2)

01:00 Х/ф "Удар по
невинності" (3)

05:05 Погода
05:10 Факти
05:25 Погода
05:30 Світанок
06:30 Квартирне пи�

тання
07:25 Анекдоти по�ук�

раїнськи
07:45 Дача
08:15 "Наймані убив�

ці". (2)
11:00 Козирне життя
11:30 Максимум в Ук�

раїні
12:20 "Прибрати Кар�

тера". 
14:40 "Нестримні". 
16:45 "Нестримні�2". 
18:45 Факти тижня з

Оксаною Соко�
ловою

20:05 Наша Russіa
20:40 НепуТЬОва кра�

їна. 
21:00 Головна програ�

ма
22:55 "Професіонал".

(2)
01:10 "Розбірки у ма�

ленькому Токіо".
(2)

05:35 "Наші улюблені
мультфільми: Ну,
погоди!" (1)

07:10 Х/ф "Старики�
розбійники" (1)

08:55 "Їмо вдома"
10:05 "Караоке на

Майдані"
11:05 "МастерШеф �

3"
15:45 "Х�Фактор � 4"
19:00 "Слідство ве�

дуть екстрасен�
си"

20:00 "Один за всіх"
21:15 Х/ф "Удача нап�

рокат" (1)
23:15 Х/ф "Попелюш�

ка із Запруддя"
(1)

01:25 Х/ф "Старики�
розбійники" (1)

06:50 Кухня для двох
07:45 Церква Христо�

ва
08:00 Уральські пель�

мені
09:40 М/ф "Сезон по�

лювання"
11:20 Співай, якщо

зможеш
12:55 Мачо не плачуть
14:20 Божевільний

автостоп
15:30 М/ф "Як при�

боркати драко�
на"

17:25 Х/ф "Битва Ти�
танів"

19:30 Х/ф "Троя"
22:55 Х/ф "Олек�

сандр" (2)
02:20 Т/с "Межа" (2)

06:45 Події
07:10 Х/ф "Особиста

справа майора
Баранова" (1)

09:00 Прем'єра! Світ
на смак

10:00 Прем'єра! Та�
ємниці зірок

11:00 Прем'єра! Та�
ємниці зірок

12:00 Т/с "Злочин бу�
де розкрито"  (1)

14:00 Т/с "Умови кон�
тракту" (1)

18:00 Прем'єра! Хто
гідний більшого?

19:00 Події тижня
20:00 Т/с "Інтерни" (1)
20:30 Т/с "Інтерни" (1)
21:30 Т/с "Інтерни" (1)
22:30 Прем'єра! Co�

medy Woman
23:30 Великий футбол
01:15 Т/с "Ментовські

війни � 7" (2)

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

Про встановлення розміру плати за
навчання по Боярській міській дитячій
школі мистецтв на 2013�2014 навчаль�
ний рік

Керуючись п.п 2 п б). ст. 28 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні",
відповідно до Постанови КМУ від 25 березня
1997 р.  № 260,  на підставі листа�пропозиції
щодо розміру плати за навчання дітей в Бо�
ярській міській дитячій школі мистецтв на
2013�2014 навчальний рік, наданого дирек�
тором школи Калмиковою А.П.,�

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Встановити розмір щомісячної плати
за навчання дітей  по Боярській міській
дитячій школі мистецтв на 2013�2014 нав�
чальний рік в таких розмірах:

відділення хореографії (бальний, на�
родний, сучасний танець) :

� 80 грн (8 годин на місяць)
� 160 грн (16 годин занять  на місяць)
� 240 грн (24 години занять на місяць)
� 320 грн (32 години занять на місяць)
2. Відповідно до кількості навчальних

годин на місяць,встановити річну плату за
навчання:

� 720 грн (8 годин на місяць)
� 1440 грн (16 годин занять  на місяць)
� 2160 грн (24 години занять на місяць)
� 2880 грн (32 години занять на місяць)

Розрахунок зроблено на 9 місяців
навчального року.

3. Встановити  додаткові пільги по оп�
латі за навчання учнів у школі, а саме:

� зменшити плату за навчання  на 50 %
від розмірів, визначених у пункті 1 цього
листа�пропозиції дітям сімей, з яких нав�
чаються двоє дітей: за одну дитину �
100%, за другу � 50%;

� зменшити плату за навчання  на 50%
від розмірів, визначених у пункті 1 цього
листа �пропозиції дітям  батьків�інвалідів
1 групи та матерів�одиначок.

Розпорядження набуває чинності з 1
вересня 2013 року.

4. Контроль за виконанням даного рі�
шення покласти на першого заступника
міського голови  В.А.Скочка.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 
від 10 вересня 2013 року             № 49/4                                               м. Боярка

Про встановлення вартості платних пос�
луг, що надаватимуться КЗ "Будинок куль�
тури Боярської міської ради Києво�Свято�
шинського району Київської області" на
2013�2014 рік

Керуючись п.п 2 п б). ст. 28 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" , від�
повідно до Постанови КМУ від 12.11.2011 ро�
ку №1271,  на підставі листа керівника КЗ Іва�
нової Т.С. щодо платних послуг, що надавати�
муться закладом в 2013�2014 році,�

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Встановити розмір щомісячної плати за
послуги, що надаватимуться КЗ "Будинок
культури Боярської міської ради Києво�Свя�
тошинського району Київської області"  в
2013�2014 році в розмірах:

� за навчання дітей  у студії хореографії �
120 грн. на місяць за одну дитину;

� за навчання дітей  у студії прикладного
мистецтва � 50 грн. на місяць за одну дитину;

� за навчання дітей  у студії Петриківського
розпису � 50 грн. на місяць за одну дитину;

� за навчання дітей  у студії фольклорно�ес�
традного співу � 50 грн. на місяць за одну ди�
тину;

� заняття у групі здоров’я � шейпінг, ритміч�
на гімнастика:

діти �  50 грн. на місяць 
дорослі � 150 грн. на місяць;

� вартість одного вхідного квитка на вечори
відпочинку � 20 грн.;

� вартість одного вхідного квитка на диско�
теку � 10 грн.;

2. Встановити  додаткові пільги по оплаті за
послуги , а саме:

� дітям�сиротам    � безкоштовно
� дітям з багатодітних сімей  � 25 % від вар�

тості послуг
� дітям�напівсиротам  � 50 % від вартості

послуг
3. Контроль за виконанням даного рішення

покласти на першого заступника міського го�
лови  В.А.Скочка.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА           Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 10 вересня  2013 р.                   №  49/5                                            м. Боярка

Про проведення осіннього двомісяч�
ника санітарної очистки та благоустрою
м. Боярка

Керуючись п.п. 7 п. а ст., 30 Закону Укра�
їни "Про місцеве самоврядування", відпо�
відно Правил благоустрою , затверджених
рішенням  ХVІІІ сесії Боярської міської ради
№ 14/701 від 24 листопада 2011 року, �

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Провести осінній двомісячник благо�
устрою та поліпшення санітарного стану
території м. Боярка у термін з 15 вересня
по 15 листопада 2013 року.

2. Затвердити штаб по координації робіт
з проведення весняного двомісячника з
благоустрою міста згідно додатку 1.

3. Затвердити заходи по проведенню

осіннього двомісячника з благоустрою міс�
та згідно з додатком 2.

4. 20.09.13, 05.10.13, 19.10.13, 02.11.12 р.
провести міські суботники благоустрою з
залученням підприємств, громадських ор�
ганізацій та шкіл м. Боярка.

5. Відділу бухгалтерського обліку вико�
навчого комітету виділити кошти на прове�
дення двомісячника з благоустрою, перед�
бачені бюджетом міста на 2013 рік.

6. Кожної п'ятниці  проводити засідання
штабу по координації робіт осіннього дво�
місячника з благоустрою та санітарній
очистки міста.

7. Підсумки проведення осіннього двомі�
сячника розглянути на засіданні виконкому
2013 р.

8. Контроль за виконанням даного рішен�
ня покласти на заступника міського голови.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА           Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 10 вересня  2013 р.                   № 50/2                                            м. Боярка

У серпні та вересні через власну
необережність та грубе порушення
"Правил безпеки громадян на заліз"
ничному транспорті" на залізничній
станції Боярка смертельно травмо"
вано двох громадян.

З метою попередження та недопу�
щення нещасних випадків нагадуємо
Вам про необхідність дотримуватися
правил безпеки при перебуванні на
об'єктах залізниці. Отож:

� переходьте колії у встановлених
місцях (пішохідні мости, переходи,
переїзди). Уважно слухайте повідом�
лення гучномовця;

� перед тим, як ступити на колію,
переконайтеся у відсутності поїзда,
що може наближатися до Вас;

� при наближенні поїзда пропустіть
його і впевнившись у відсутності тран�
спорту на сусідніх коліях можете пе�

реходити;
� не переходьте і не перебігайте че�

рез залізничні колії перед поїздом, що
наближається, якщо до нього залиши�
лось менше 400 м;

� не переходьте колію відразу після
того, як пройшов поїзд. Переконай�
тесь, що сусідніми коліями не пересу�
вається рухомий склад;

� не підходьте ближче  ніж на пів
метра до краю платформи після ого�
лошення про прибуття поїзда до його
повної зупинки;

� не ходіть залізничними коліями та
не наближайтеся до них на відстань
менше 5 метрів.

Пам'ятайте! Залізниця � зона підви�
щеної небезпеки і дотримання таких
нескладних правил вбереже вас від
фатальних наслідків.

Адміністрація станції Боярка

ЗАЛІЗНИЦЯ " ЗОНА ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ!
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20 вересня 2013 року 9999ООООффффііііццццііііййййнннноооо

Про розроблення детального плану
території району забудови, обмеже�
ної вул. Молодіжна, вул. Гоголя,
вул. Дежньова та вул. Бульварна в м.
Боярка

З метою розроблення детального пла�
ну території району забудови, обмеженої
вул. Молодіжна, вул. Гоголя, вул. Дежньо�
ва та вул. Бульварна в м. Боярка, керую�
чись Законом України "Про місцеве са�
моврядування в Україні", Законом України
"Про регулювання містобудівної діяльнос�
ті", Законом України "Про основи містобу�
дування", Порядком розроблення місто�
будівної документації, затвердженим на�
казом Міністерства регіонального роз�
витку, будівництва та житлово�комуналь�
ного господарства України від 16.11.2011 року
№ 290,�

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А:

1. Розробити детальний план території
району забудови, обмеженої вул. Моло�

діжна, вул. Гоголя, вул. Дежньова та вул.
Бульварна в м. Боярка.

2. Пропозиції щодо розроблення де�
тального плану території вносити виключ�
но робочою групою по роботі над проек�
том генерального плану міста з подаль�
шим затвердженням на сесії міської ради.

3. Доручити виконавчому комітету Бо�
ярської міської ради замовити детальний
план території району забудови, обмеже�
ної вул. Молодіжна, вул. Гоголя, вул. Деж�
ньова та вул. Бульварна в м. Боярка у ДП
УДНДІПМ "Діпромісто" імені Ю.М. Білоко�
ня.

4. Після розроблення детального плану
території провести громадські слухання
та подати містобудівну документацію на
затвердження міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рі�
шення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, архітек�
тури, земельних ресурсів та адміністра�
тивно�територіального устрою Боярської
міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА                        

VІ СКЛИКАННЯ

чергова 36 сесія 

РІШЕННЯ № 36/1546

від 12 вересня 2013 року                                                                      м. Боярка

Про розроблення детального плану
території центральної частини міста з
парком Перемоги між вул. Білогород�
ська та вул. Хрещатик у м. Боярка

З метою розроблення детального пла�
ну території центральної частини міста з
парком Перемоги між вул. Білогородська
та вул. Хрещатик в м. Боярка, керуючись
Законом України "Про місцеве самовря�
дування в Україні", Законом України "Про
регулювання містобудівної діяльності",
Законом України "Про основи містобуду�
вання", Порядком розроблення містобу�
дівної документації, затвердженим Нака�
зом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово�комунального
господарства України від 16.11.2011 №
290,�

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А:

1. Розробити детальний план території
центральної частини міста з парком Пере�
моги між вул. Білогородська та вул. Хре�

щатик в м. Боярка.
2. Пропозиції щодо розроблення де�

тального плану території вносити виключ�
но робочою групою по роботі над проек�
том генерального плану міста з подаль�
шим затвердженням на сесії міської ради.

3. Доручити виконавчому комітету Бо�
ярської міської ради замовити детальний
план території центральної частини міста
з парком Перемоги між вул. Білогород�
ська та вул. Хрещатик у м. Боярка у ДП
УДНДІПМ "Діпромісто" імені Ю.М. Білоко�
ня.

4. Після розроблення детального плану
території провести громадські слухання
та подати містобудівну документацію на
затвердження міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рі�
шення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, архітек�
тури, земельних ресурсів та адміністра�
тивно�територіального устрою Боярської
міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА                        
VІ СКЛИКАННЯ
чергова 36 сесія                               

РІШЕННЯ № 36/1547 

від 12 вересня 2013 року                                                                м. Боярка

Про затвердження заступника
міського голови

Відповідно до п. 3, ч. 1 ст. 26 Закону Ук�
раїни "Про місцеве самоврядування в Ук�
раїні", статті 10 Закону України "Про служ�
бу в органах місцевого самоврядування, �  

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А:

Затвердити заступником міського го�
лови  Кухарця Віктора Анатолійовича.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА                    
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 36 сесія

РІШЕННЯ № 36/1544

від 12 вересня 2013 року                                                                    м. Боярка

Про затвердження переліку об'єктів

комунального майна територіальної

громади м. Боярка, які передаються

в  оренду на конкурсних засадах

Керуючись п.24 ч.1 ст. 26 Закону Украї�
ни "Про місцеве самоврядування в Украї�
ні", ст. 5 Закону України " Про оренду дер�
жавного і комунального майна" та відпо�
відно до вимог постанови Кабінету Мініс�
трів України від 27.12.2006 р. №1846,
"Про внесення  змін до Методики розра�
хунку і порядку використання плати за
оренду державного майна"  та протоколу
комунальної комісії від 29.08.2013 року, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік об'єктів кому�
нального майна територіальної  громади
м. Боярка,  які передаються  в  оренду на
конкурсних засадах. 

2. Доручити виконавчому комітету Бо�
ярської міської ради організувати переда�
чу в оренду об'єктів комунальної власнос�
ті на конкурсних засадах у випадках, пе�
редбачених чинним законодавством Ук�
раїни.

3.  Контроль за виконанням данного рі�
шення покласти на профільну постійну
депутатську комісію.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА                        
VІ СКЛИКАННЯ
чергова 36 сесія                               

РІШЕННЯ № 36/1542 

від 12 вересня 2013 року                                                                м. Боярка

Додаток 
до рішення  36_ сесії  БМР

VІ скликання
від 12.09.2013 року № 36/1542

№ Перелік об'єктів комунальної власності м. Боярка, що
підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах

площа

1. Приміщення  за  адресою: 
м. Боярка, вул. Гоголя, 52

6,1 кв. м.

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

Керуючись п.23 ч.1 ст. 26,  пп.4 п.а) ст. 28
Закону України "Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні", у відповідності з Бюджетним Ко�
дексом України, постановами Кабінету Мініс�
трів України від 28.02.02 р. № 228 "Про зат�
вердження порядку складання, розгляду, зат�
вердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ" (зі змінами
від 29.04.04 р. № 549 та від 17.05.02 р. № 659),
заслухавши інформацію завідувача фінансо�
во�економічним відділом про виконання
міського бюджету за  І півріччя  2013 року, та,
враховуючи висновок постійної депутатської
комісії з питань фінансів, бюджету, соціально�
економічного розвитку, зовнішньоекономіч�
них зв'язків, � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт  про виконання міського
бюджету за  І півріччя  2013 р. по доходах у су�
мі 25 786,1  тис. грн., а саме: 

� загальний фонд � 19 656,2  тис. грн., в т.ч.
субвенції з держбюджету �335,9 тис. грн.

� спеціальний фонд �  6 129,9 тис. грн., в т. ч.:
бюджет розвитку �  4 750,5 тис. грн., 
субвенції з держбюджету � 232,5 тис. грн.

по видатках у сумі   26 333,7  тис. грн., у то�
му числі

� загальний фонд �  19 135,2 тис. грн.. 
� та спеціальний фонд � 7 198,5 тис .грн., в

т. ч.  бюджет розвитку �  994,5 тис. грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення

покласти на постійну депутатську комісію з
питань фінансів, бюджету, соціально�еконо�
мічного розвитку, зовнішньоекономічних
зв'язків.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА                        

VІ СКЛИКАННЯ

чергова 36 сесія 

РІШЕННЯ № 36/1541

від 12 вересня 2013 року                                                                      м. Боярка

Про внесення змін до рішення  II пленар�
ного засідання чергової 28 сесії  Бояр�
ської міської ради VI скликання від
26.12.2012 року  № 28/1451 "Про затвер�
дження міського бюджету на 2013 рік"

Керуючись пп. 23 п.1 ст. 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні",
Бюджетним кодексом  України, рішенням Бо�
ярської міської ради VI скликання від
26.12.2012 року  № 28/1451  року  "Про зат�
вердження міського бюджету на 2013 рік",
згідно рішення сесії районної ради "Про ра�
йонний бюджет Києво�Святошинського ра�
йону на 2013 рік", �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до функціональної та еко�
номічної структури видатків загального
фонду в межах планових асигнувань, а саме:   

� по КФК  110204:збільшити асигнування
по КЕКВ  2271 на 10 772,00 грн.

� по КФК 250102: зменшити  асигнування
по КЕКВ  9000 на 10 772,00 грн.  

2. Внести зміни до функціональної та
економічної структури видатків спеціально�
го фонду (бюджету розвитку) в межах пла�
нових асигнувань, а саме: зменшити видат�
ки спеціального фонду міського бюджету

� по КФК  070101   КЕКВ  3132  на  93 964,00 грн.
(капітальний ремонт приміщень  ДНЗ  "Дже�
рельце"). Збільшити видатки спеціального
фонду міського бюджету 

� по КФК 070101 КЕКВ  3110 на  81 514,00 грн.
(22 000,00 грн.�придбання  обладнання для
пральні ДНЗ "Даринка", 59 514,00 грн.�
придбання 7�и модемних  блоків  з монта�
жем для котелень ДНЗ міста). Збільшити ви�
датки спеціального фонду міського бюджету 

� по КФК 110204 КЕКВ 3110 на 3 000,00 грн.
(придбання  електрощитка з монтажем для
КЗ  Будинок культури). Зменшити видатки
спеціального фонду міського бюджету

� по  КФК 100102 КЕКВ 3210 на  500 000,00 грн.
(Капітальні трансферти КП"БГВУЖКГ" на ка�
пітальний ремонт житлового фонду) змен�
шити видатки спеціального фонду міського
бюджету

� по  КФК 100203 КЕКВ  3210 на  130 550,00 грн.
(капітальні трансферти КП "БГВУЖКГ" на ка�
пітальний ремонт контейнерних майданчи�
ків) перенаправити кошти в сумі 9 450,00 грн.,
виділені  КП "БВУЖКГ" на капітальний ре�
монт контейнерних майданчиків на прид�
бання лічильників для мережі вуличного ос�
вітлення міста) збільшити видатки спеціаль�
ного фонду міського бюджету

� по КФК 180409 КЕКВ 3210 на  530 000,00 грн.
(Капітальні трансферти КП "БГВУЖКГ" на
поповнення статутного фонду, який був
сформований раніше) збільшити видатки
спеціального фонду міського бюджету

� по  КФК  100201 КЕКВ  3210 на 110 000,00 грн.
(Капітальні трансферти КП "БГВУЖКГ" на ка�
пітальний ремонт теплової мережі до будинку
по вулиці Білогородська, 144). Перенаправи�
ти кошти в сумі  280 000,00 грн., виділені  КП
"БГВУЖКГ" на капітальний ремонт теплот�
раси по вулиці  Леніна та Дежньова, на капі�
тальний ремонт тепломагістралі  по вулиці
Леніна.                    

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

4.  Контроль за виконанням даного рі�
шення покласти на першого заступника
міського голови Скочка В.А.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА                        

VІ СКЛИКАННЯ

чергова 36 сесія 

РІШЕННЯ № 36/1540

від 12 вересня 2013 року                                                                      м. Боярка

Стартова ціна за приміщення  за адресою:
м. Боярка, вул. Гоголя,  52 по орендній став�
ці 40% (кабельне телебачення) складає �
276,69 грн. на місяць

Конкурс проводиться за таких умов вико�
ристання об'єктів:

� пропозиції щодо збільшення розміру
орендної плати у порівнянні з визначеним не�
залежною оцінкою стартовим розміром орен�
дної плати;

� ефективність використання об'єкту орен�
ди за цільовим призначенням; 

� дотримання вимог експлуатації об'єкту, в
т.ч. екологічних, санітарно�епідеміологічних,
протипожежних норм; ; 

� проведення капітального ремонту (ре�
конструкція, модернізація) орендованих ос�
новних фондів (у разі необхідності); 

� оплати вартості незалежної оцінки або
відшкодування витрат на її виконання одним з
учасників конкурсу. 

Термін подання заяв, пропозицій учасників
конкурсу протягом 20 календарних днів з мо�
менту публікації оголошення.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу по�
дає на розгляд конкурсної комісії такі матеріа�
ли: заяву про оренду, в якій зазначається най�
менування особи, місце знаходження (юри�
дична адреса), вид діяльності, контактний те�
лефон;

до заяви додаються:

а) для юридичних осіб:
� належним чином  засвідчені копії уста�

новчих документів; 
� документи, що посвідчують повноважен�

ня представника юридичної особи;
� відомості про фінансовий стан (платос�

проможність) учасника конкурсу з урахуван�
ням дебіторської та кредиторської заборгова�
ностей;

� довідка про те, що проти нього не пору�
шено справу про банкрутство.

б) для фізичних осіб:
� копію документа, що посвідчує особу

учасника конкурсу, або належним чином
оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи;

� копію свідоцтва про реєстрацію фізичної
особи як суб'єкта підприємницької діяльності;

Усі учасники конкурсу подають зобов'язан�
ня (пропозиції) щодо виконання умов конкур�
су, зобов'язання (пропозиції) щодо забезпе�
чення сплати орендної плати та додаткові зо�
бов'язання щодо експлуатації об'єкта, платіж�
ні реквізити

Конкурс буде проведено 9 жовтня 2013 р.
об 11:00 у приміщенні Боярської міської ради.

За довідками звертатися у фінансово�еко�
номічний відділ (каб. № 10), Київська обл.,
м. Боярка, вул. Білгородська, 13, Тел.: 41�550,
головний спеціаліст з економічних питань
Петруха Оксана Анатоліївна.

Виконавчий комітет Боярської міської  ради оголошує конкурс на
передачу в оренду нежитлових приміщень для здійснення

підприємницької діяльності та надання послуг населенню , а саме:

№ Перелік об'єктів комунальної власності м. Боярка, що підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах

1. Приміщення  за  адресою: м. Боярка. Вул. Гоголя, 52 6,1 кв. м.
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Утім, якщо придивитися пильніше, то в усьо�
му тому "броунівському русі" простежувалася
певна закономірність. Адже життя "польового
виходу" підпорядковане певним чітким зако�
нам. А зараз про те, що ж відбувалося цього
дня біля ДОТу №401.

Захід був організований київським клубом
"Красная Звезда" і присвячувався закінченню
оборонних боїв за Київ у 1941 році. Мета захо�
ду � патріотичне виховання молоді. Тому й не
дивно, що його безпосередніми учасниками
стали ліцеїсти 7 та 8 рот Навчально�оздоров�
чого комплексу Київського військового ліцею
імені І. Богуна, розташованого в Боярці, а та�
кож велика кількість школярів. 

Що ж до важливості цього заходу, то ось яки�
ми думками поділився з цього приводу пред�
ставник клубу "Красная Звезда", замполіт від�
ділення клубу Андрій Володимирович Швачко: 

� Упродовж останніх трьох років подібні за�
ходи біля ДОТу №401 є вже традиційними.
Крім "Красной Звезды" до проведення долучи�
лися й спеціалізовані пошукові групи "Верти�
каль" та "Перемога". Та найголовнішим є те,
що сюди приїжджають не лише школами, а й
родинами. Для патріотичного виховання моло�
ді � подія дуже важлива. Свого часу М. Сухом�
линський сказав: "Потрібно вивчати свою істо�
рію саме на історичних місцях, які є в кожному
місті, в кожному селі, в кожній місцевості". І те,
що відбувається тут, біля ДОТу № 401, є яскра�
вим підтвердженням слів відомого педагога.
На цій місцевості бійці � наші діди та прадіди �

прийняли смертний бій і протягом 72 днів
стримували нацистських загарбників на під�
ступах до столиці України. 

Тут зібралися представники різних вікових та
соціальних груп. Але всіх їх єднає одна спільна
риса: всі вони � патріоти своєї землі. А відтак ці
діти � справжні патріоти, захисники рідної землі. 

При нагоді зазначимо, що оборонні бої за
Київ за своєю масштабністю та героїзмом у
кілька разів перевищували оборонні бої, які
відбувалися у Франції, Голландії, Бельгії. Що ж
до Білогородки, то це справді історична місце�
вість, відгомін подій на якій залишиться в
пам'яті сучасної молоді. Тому дуже приємно,
що в очах дітей не було байдужості, а лише ве�
лика цікавість. 

Хоча просто глядачами дітей навряд чи мож�
на назвати. Адже, згідно з програмою заходу,
всі вони пройшли декілька етапів. Перший
етап � розповідь про оборонні бої та оборонні
споруди, які знаходяться на околиці Білого�
родки. Це ДОТи № 401, 402, 403, які склада�
ються з підземних галерей, казарм, складів
боєприпасів, лазаретів, вузлів зв'язку тощо. У
окремому наметі демонструється докумен�
тальний фільм про Київську оборонну опера�
цію. При нагоді зазначимо, що в зйомках цього
фільму брали участь члени клубу "Красная
Звезда". Тут дозволяється, за умови дотри�
мання правил безпеки, стріляти "холостими"
патронами з кулеметів "Максим" та кулемета
чеського виробництва, який був на озброєнні у
німців. 

Радислав Кокодзей, 
фото автора

В І Д  І С ТВ І Д  І С Т О Р І Ї  –  О Р І Ї  –  

Д О  М А Й Б У Т Н Ь О Ї  П Р О Ф Е С І ЇД О  М А Й Б У Т Н Ь О Ї  П Р О Ф Е С І Ї
15 вересня у с. Білогородка біля

ДОТу №401 під холодним осіннім дощем
кипіла робота людей, вдягнутих у жовто"
пісочні гімнастерки та зеленаві плащ"на"
мети бійців Червоної Армії, шкіряні плащі
офіцерів Вермахту та мишачі кітелі фа"
шистських рядових, суворі ліцеїстські
однострої та найрізноманітнішу військо"
ву форму "усіх часів і народів". Дійство
було щедро приправлене кулеметними
чергами та пострілами з гвинтівок, які
задирали свої довгі носи до важких сірих
хмар, немов намагаючись пробити їхній
важкий бронежилет насиченого сірого

кольору.

Розпочалися урочистості юві�
лейним мітингом біля пам'ятника
воїнам�афганцям у Вишневому.
Воїнів�інтернаціоналістів вітали
заступник голови Києво�Свято�
шинської райдержадміністрації
Анатолій Іскоростенський, зас�
тупник голови районної ради та
районної організації Партії регіо�
нів Віктор Костина, секретар Бо�
ярської міської ради Дмитро Па�
ливода та інші високі гості

Розповідає голова Києво�Свя�
тошинської районної організації
ветеранів Афганістану Лариса
Леонтіївна Козленко: "Лише за
півтора роки наша організація
чисельно зросла вдвічі � з 70 до
150 осіб. Ми здійснюємо опіку
над членами сімей воїнів, які за�
гинули в Афганістані Це � щомі�
сячна соціальна допомога з каси
взаємодопомоги, одяг, продук�
ти харчування, ліки. Ще один
напрям нашої роботи � патріо�
тичне виховання підростаючого
покоління. Представники нашої

організації провели зустрічі
практично у всіх школах Києво�
Святошинського району. За
сприяння нашої організації від�
крито пам'ятник воїнам�інтерна�
ціоналістам у Вишневому, ме�
моріальну дошку в Мироцькому. 

20 вересня у Боярці у парку
Перемоги відбулося відкриття
пам’ятника воїнам�інтернаціо�
налістам. За нашої участі та за
сприяння Боярської міської ра�
ди, а також міської організації
Партії Регіонів цей проект став
можливим.

Найхвилююча мить мітингу �
покладання квітів від воїнів�ін�
тернаціоналістів до пам'ятника
солдатам Великої Вітчизняної
війни: як данина пам'яті, як сим�
вол позачасового єднання двох
поколінь солдатів�захисників. А
також хвилина мовчання в
пам'ять про бойових товаришів,
які не повернулися з тієї війни. 

Радислав Кокодзей, 

фото автора

ВІДСВЯТКУВАЛИВІДСВЯТКУВАЛИ
ЮВІЛЕЙЮВІЛЕЙ

14 вересня Києво"Святошинська районна організа"
ція Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів"інтерна"
ціоналістів), до якої входить і Боярська міська організація

УСВА, відсвяткувала свій 10"річний ювілей.

У фестивалі взяли участь 27 команд ДЮП з
усіх куточків України, а це � близько 200 дітей.

Фестиваль проводиться щороку з метою нав�
чити дітей та підлітків правил безпечної поведін�
ки, сформувати позитивний образ професії ря�
тувальника серед учнівської молоді, а також
задля популяризації здорового способу життя. 

Програмою Фестивалю передбачено участь
у таких конкурсах, як "Візитка", "Домашнє зав�
дання", "Соціальний плакат" та "Безпечна про�
гулянка". До складу журі, яке оцінювало висту�
пи команд, ввійшли народні артисти України,
заслужені діячі культури, фахівці Державної
служби України з надзвичайних ситуацій.

Фестиваль розпочався конкурсом "Візитка",
де команда з Боярки посіла III місце. А оціню�
валися такі критерії, як: відповідність жанру,
розкриття теми, виконавська майстерність та
оригінальність сценарію.

Команда "FIRE" здобула перемоги також в
номінаціях "Популяризація Державної служби
України з надзвичайних ситуацій", "Вокальна
майстерність", "Цікавий зміст та творчий за�
дум виступу", "Музичний виступ у стилі рок" та
"Інтелектуальний конкурс". 

Загалом, наша команда гідно продемонс�
трувала свої знання в рятувальній справі і по�
казала уміння й таланти на всіх етапах конкур�
сів. Всіх глядачів зачарувала музична майстер�
ність, згуртованість і єдність нашої команди, а
також влучний гумор.

На святковій церемонії закриття Фестивалю
всі учасники змагань були нагороджені грамо�
тами, цінними подарунками, а також заохочу�
вальними призами від організаторів заходу.
Урочистості завершилися святковим концер�
том та феєрверком. 

Ганна Коваленко

УСПІХИ ЮНИХ 

ПОЖЕЖНИКІВ"ГІМНАЗИСТІВ

З 5 по 10 вересня 2013 року в дитячому оздоровчому центрі "Юність",
розташованому неподалік від Євпаторії, відбувався ХІХ Всеукраїнський фестиваль
Дружин юних пожежників. Київську область представляла команда "FIRE"
Боярського НВК "Гімназія " ЗОШ I ст." Києво"Святошинського району на чолі з

Іриною Мішаровською.

Приємно від�
значити, що у
XVІІ Всеукраїн�
ському фіналі гри
команд КВК�ЮІР
Київську область
п р е д с т а в л я л а
команда у складі
учнів Боярської
ЗОШ І�ІІІ ст. № 3,
яка перемогла на
обласному етапі
ігор. Загалом за
перемогу змага�
лися 29 найкра�
щих команд з
усіх областей Ук�
раїни, а також юі�
рівці з Білорусі та Росії. 

Щороку найталановитіші
учасники зльоту, які потрапили
до фіналу, вирушають в "Ар�
тек", аби взяти участь у фіналь�
них змаганнях і представити на
розсуд суддів нові, найпере�
конливіші форми профілактич�
ної роботи по запобіганню ди�
тячого дорожньо�транспортно�
го травматизму.

Діти змагалися в конкурсах:
"Велоестафета", "Юний регу�
лювальник", "Знання Правил
дорожнього руху", "Медична
допомога", "Кращий командир
загону ЮІР", у творчих конкур�
сах "Агітбригада" і "Соціальна
реклама з безпеки дорожнього
руху". До складу професійного
журі увійшли представники ос�
віти, засобів масової інформа�

ції, працівники Державтоін�
спекції.

Змагання проходили у запек�
лій боротьбі серед команд ве�
селих та найкмітливіших юних
інспекторів дорожнього руху. 

Команді з Боярки "Вітаміни"
не вистачило лише 0,4 бала
для перемоги серед найкра�
щих КВН ЮІР команд України.
Тож ми всі вітаємо команду КВК
ЮІР "Вітаміни" з почесним дру�
гим місцем.  

Учасники конкурсу отримали
цінні подарунки, які вручив їм
особисто заступник начальни�
ка Департаменту ДАІ МВС Ук�
раїни Ігор Мельник. А діти по�
везли додому гарні спогади
про нових друзів, з якими поз�
найомилися в центрі "Артек". 

"ВІТ"ВІТАМІНИ" " ЗНОВУ СЕРЕД ЛІДЕРІВАМІНИ" " ЗНОВУ СЕРЕД ЛІДЕРІВ

У Міжнародному дитячому центрі "Артек" протягом
літа відбулось чимало різних заходів. На початку вересня тут
розпочались змагання команд Клубу веселих та найкмітливі"
ших юних інспекторів руху, а також загонів юних інспекторів

руху.
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ОВЕН

Неоднозначний тиждень. Перша його
половина обіцяє більше позитивних мо�
ментів, друга ж буде сповнена різнома�
нітними ризиками та непорозуміннями.
Щоб не втрапити у неприємну ситуацію,
не втрачайте контролю над розвитком
подій. 

ТЕЛЕЦЬ

Успішний діловий тиждень. Вдалими
будуть поїздки, успішним — навчання,
обмін інформацією та послугами. Ймовір�
не надходження вельми вигідної пропо�
зиції, пов’язаної з підвищенням статусу. 

БЛИЗНЮКИ

Цей тиждень здатний внести у ваше
життя позитивні зміни, якщо зумієте пра�
вильно скористатись можливостями, які
перед вами відкриються. Прислухайтеся
до своєї інтуїції — її підказки допоможуть
уникнути помилок.

РАК

На цьому тижні вам доведеться прий�
мати непрості рішення, брати на себе від�
повідальність за інших. Отож варто зару�
читися максимальною пильністю і вірити
у свої сили: без цього успіху не домогти�
ся.

ЛЕВ

Вам наразі не слід розраховувати на
легкі успіхи й везіння, пускати важливі
справи на самоплив. Для досягнення ва�
гомих здобутків необхідно докласти мак�
симум зусиль. Особливу увагу варто зо�
середити на вирішенні фінансових пи�
тань.

ДІВА

Виявивши практичність і ділову хватку,
ви зможете досягти вагомих результатів у
професійній діяльності. Цей час також до�
волі сприятливий для гармонізації уста�
лених стосунків та зародження нових, що
матимуть довготривалий характер.

ТЕРЕЗИ

Тихоплинний період, упродовж якого
не виникатиме жодних несподіванок чи
потрясінь. Як і чогось особливо цікавого.
Поринувши в атмосферу цілковитого
штилю, не впадіть в осінню сплячку —
невдовзі на вас очікують великі справи.

СКОРПІОН

Перед вами відкриваються блискучі
перспективи, але це не означає, що слід
очікувати манни небесної. Задля досяг�
нення бажаного доведеться докласти
максимум зусиль і правильно скоордину�
вати напрямок дій. 

СТРІЛЕЦЬ

Обдумуйте кожен свій крок: необачні
вчинки, скоєні на цьому тижні, будуть ма�
ти довгострокові неприємні наслідки. Ос�
терігайтесь будь�якого ризику та сумнів�
них пропозицій.

КОЗЕРІГ

Пора опуститися із захмарних висот
романтичних емоцій та рожевих мрій на
землю. Вас чекає чимало невирішених
справ та заплутаних ситуацій, розібрати�
ся у яких зможете тільки максимально зо�
середившись на життєвих реаліях.

ВОДОЛІЙ

Попри те, що подеколи складно буде
знайти підтримку і розуміння серед ближ�
чого оточення, вам вдасться відстояти
власні позиції і досягти поставленої мети.
У вирішенні найскладніших питань варто
покладатись на інтуїцію та досвід. 

РИБИ

Неспокійний, напружений тиждень,
який принесе чимало приводів для хви�
лювань. Задля знаходження виходу із
найскладніших ситуацій необхідно макси�
мально зосередитись і не втрачати са�
мовладання.

ГОРОСКОП
21 вересня � 28 вересня

З 4 серпня в Україні почали діяти нові пра�
вила сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки. Набрали
чинності зміни до Податкового кодексу Ук�
раїни щодо об'єктів житлової нерухомості.
Згідно зазначених змін у 2013 році контро�
люючі органи не нараховують податок на не�
рухоме майно, відмінне від земельної ділян�
ки, фізичним особам � платникам податку, і
цей податок фізичними особами не сплачу�
ється. Не сплачуватимуть податок власники
квартир, якщо їх загальна житлова площа не
перевищує 120 кв. м. Для власників будинків
"пільгова площа" визначена у розмірі 250
м2, незалежно від їх кількості. Якщо у влас�
ника є і квартира, і будинок загальною жит�
ловою площею до 370 м2, він також не спла�
чуватиме податок на нерухомість.

Постановою Кабінету Міністрів України від
13 березня 2013 року № 188 "Деякі питання
маркування алкогольних напоїв та тютюно�
вих виробів" затверджено нові зразки марок
акцизного податку для алкогольних напоїв і
тютюнових виробів вітчизняного та імпор�
тного виробництва, які запроваджуються з 1
вересня 2013 року. Згідно з Законом України
"Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодо�
вого, алкогольних напоїв та тютюнових ви�
робів" у разі зміни зразка марок акцизного
податку вже закуплені марки попереднього
зразка застосовуються у виробництві алко�
гольних напоїв та тютюнових виробів до їх
повного використання, а марковані такими
марками алкогольні напої та тютюнові виро�
би знаходяться в обігу до їх повної реалізації
в межах терміну придатності для споживан�
ня. Отже, у зв'язку з введенням у дію марок
акцизного податку нового зразка переклею�
вати акцизні марки на алкогольні напої та
тютюнові вироби, що перебувають в обігу, не
потрібно.

Оновлено Державний реєстр реєстраторів
розрахункових операцій. До переліку серти�
фікованих приладів додано ще 9 моделей.
Всього користувачам касової техніки запро�
поновано 62 моделі реєстраторів, які відпо�
відають сучасним вимогам та забезпечують
передачу контрольно�звітної інформації до
органів доходів і зборів в електронній формі. 

Необхідно протягом місяця з дня виник�
нення змін подати особисто або через упов�
новажену особу в Центр обслуговування
платників податків податкової інспекції за
місцем проживання заяву для внесення змін
до довідки про отримання реєстраційного
номера облікової картки платника податків.
Для заповнення заяви використовуються
дані документа, що посвідчує особу грома�
дянина, та інших документів, які подаються у
разі зміни таких даних. 

Фахівці ДПІ у Дарницькому районі
ГУ Міндоходів у м. Києві

�головного державного ревізора�інспектора;
� головного державного інспектора.
До участі в конкурсі допускаються громадя�

ни України з вищою освітою за фахом фінан�
сово�економічного спрямування за освітньо�
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. 

Претенденти повинні володіти знаннями
податкового законодавства та законодавс�
тва, що регулює діяльність органів державної
податкової служби, вільно володіти україн�
ською мовою, мати навички роботи з персо�
нальним комп'ютером.

Заяви та документи на конкурс приймають�
ся протягом 30 календарних днів з дня опуб�
лікування оголошення за адресою: м. Київ,
вул. Кошиця, 3, кабінет № 206.

За довідками звертатись до відділу персо�
налу ДПІ у Дарницькому районі Головного уп�
равління Міндоходів у м. Києві за телефоном:
(044) 596�60�74.

В Україні почали діяти нові правила
сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки

Переклеювати акцизні марки
не потрібно!

Державний реєстр РРО поповнив"
ся новими моделями обладнання

Якщо змінили прізвище чи місце
проживання " отримайте оновлену 
довідку про реєстраційний номер!

Державна податкова інспекція у
Дарницькому районі Головного

управління Міндоходів у м. Києві
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

на заміщення вакантних посад:

Щиро вітаємо 

з 65"річчям

КОЗЛЕНКО
Ларису Леонтіївну, 

голову Києво"
Святошинської районної

організації ветеранів
Афганістану.

Сердечно зичимо міцного
здоров'я, миру, щедрої долі, 

сили та наснаги в усіх справах.

З повагою, голова Боярської міської організації
ветеранів Великої Вітчизняної війни, праці та

Збройних Сил України
Л. Л. Хоменко та актив організації

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ!

15 вересня в Україні своє професійне свято відзначали

працівники лісу. Тож дуже символічно, що саме цими дня"

ми на адресу редакції надійшов лист від голови Боярської

міської організації ветеранів Великої Вітчизняної війни,

праці та Збройних Сил України Лідії Хоменко. 

Від імені членів організації, автор листа висловлює щиру
вдячність директору "Укрцентркадриліс" Ірклієнку Сергію Пет�
ровичу за надання благодійної допомоги та небайдуже став�
лення до ветеранів та інвалідів.

"Дякуємо Вам, дорогий Сергію Петровичу, за Ваше добре та
чуйне серце. Вітаємо Вас із професійним святом та зичимо ус�
піхів у Ваших справах, здоров'я, щастя та миру", � пишуть вете�
рани. Редакція із задоволенням приєднується до цих приві�
тань.

в  ном ерЛ и с т  

Втрачений військовий квиток серія УН № 0971673, виданий
на ім’я Кухарця Віктора Анатолійовича, вважати недійсним.

Працівники ДАІ Києво"Святошинського РВ ГУ МВС Укра"

їни в Київській області на певний час залишили місця сво"

го щоденного патрулювання на автошляхах. Причина " по"

чаток навчального року в школах. А тому інспектори вда"

лися до випробуваного засобу роботи з дітьми, а саме до

профілактичних бесід серед школярів. Насамперед, по"

дібних "уроків" з Правил дорожнього руху потребують учні

молодших класів. 

Під час таких невимушених зустрічей йдеться про ту небез�
пеку, яка може спіткати дітей на дорогах, що призводить до
травматизму. На конкретних прикладах інспектори розказува�
ли і показували дітям, як треба берегти себе, аби не трапилося
непоправного. Вони доводили, що тільки дотримання Правил
дорожнього руху здатне забезпечити безпеку школяра. Прави�
ла дорожнього руху на сучасному етапі розвитку транспортних
комунікацій � це ціла наука, яку треба вивчати і пам'ятати.  

До особливої обачності закликають працівники автоінспекції
школярів, які частенько граються у безпосередній близькості
до проїжджих частин вулиць. Вискочити на автошлях, наприк�
лад, за м'ячем � одна секунда, яка може коштувати життя. Сум�
на статистика тільки підтверджує подібні факти. Тому зустрічі з
школярами, профілактичні бесіди, наочні заняття � шлях до
безпечного життя.

ДАІ ЗАВІТАЛА ДО ШКІЛ

Світова мудрість, досвід багатьох поколінь, поради на всі
випадки життя � усі ці духовні скарби зберігаються на книж�
кових полицях, якими опікуються бібліотекарі.

Щиро вітаю Вас, дорогі колеги, з професійним святом. 
Зичу успіхів у Вашій благородній просвітницькій справі. Міц�

ного здоров'я, щастя та благополуччя Вам і Вашим родинам.

З повагою, 
голова профспілки КЗ "Будинок культури" 

Людмила Заєць
та колектив редакції газети "Боярка"інформ"
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Замовлення 

"Клініка Человек" надає ши�
рокий спектр медичних пос�
луг. Тут працюють відділення:
гінекології, урології, проктоло�
гії, сімейної медицини, стома�
тології, гастроентерології,
дерматології, неврології, ен�
докринології, мамології, онко�
логії.

Медичний заклад, відкритий
у червні минулого року, швид�
ко здобув авторитет та повагу
серед жителів міста, адже має
в своєму арсеналі найсучасні�
ше медичне устаткування та
високопрофесійний медпер�
сонал, який у своїй роботі ке�
рується найвищими принци�
пами медичної етики та клят�
вою Гіппократа.

"Хворобу краще попереди�
ти, ніж потім лікувати її, � пере�
конаний головний лікар "Кліні�
ки Человек" Володимир Шев�
чун. � Саме тому ми приділяє�
мо велике значення ранній ді�
агностиці захворювань". За
словами головного лікаря, в
клініці враховується нормаль�
не бажання пацієнтів отрима�
ти максимально комфортне
обслуговування та безболісне
малоінвазивне лікування. Так,
для лікування гінекологічних

та урологічних захво�
рювань тут вико�
ристовують апарат
сургітрон. Радіох�
вильова хірургія
сургітроном широ�
ко використовуєть�
ся в дерматології,
косметології, оф�
тальмології, щелеп�
но�лицьовій хірур�

гії, в ендоскопічних
операціях, в пластичній

та загальній хірургії та навіть в
онкологічній практиці.

До речі, в клініці приймає
досвідчений лікар онколог�
мамолог Таміла Корінь. Вона
радить жінкам, старшим соро�
ка років, регулярно проводити
обстеження молочної залози �
так можна попередити онко�
захворювання і зберегти жіно�
че здоров'я на довгі роки. 

Лікар першої категорії, аку�
шер�гінеколог Ольга Голімбі�
євська має великий досвід у
лікуванні безпліддя, запалень
та інших гінекологічних захво�
рювань. Зокрема, лікування
лейкоплакії шийки матки, па�
піломи статевих органів будь�
якої локалізації, кондиломи,
ерозії шийки матки, поліпи
цервікального каналу тощо,
коагуляція кровоточивих су�
дин проводиться за допомо�
гою сургітрона, що мінімізує
дискомфорт. 

У "Клініці Человек" пропону�
ють вирішення і дуже делікат�
них проблем, пов'язаних із
захворюваннями прямої киш�
ки. Досвідчений проктолог, лі�
кар вищої категорії Володи�
мир Шевчун за допомогою
найсучасніших та найменш

травматичних методів лікуван�
ня допоможе позбутися гемо�

рою, тріщин, поліпів та інших
проблем. Важливо, що Воло�

димир Олександрович не
просто хороший спеціаліст, а

ще й психолог, який знаходить
підхід навіть до дуже со�

ром'язливих пацієнтів. Адже
багато хворих воліють мовчки
страждати, замість того, щоб
лікуватися.

"Багатьом проблемам,
пов'язаним зі здоров'ям, може
зарадити вчасна якісна діаг�
ностика", � переконаний лікар
вищої категорії, лікар УЗД Ми�
хайло Лапєнков. Тому в клініці
до послуг пацієнтів � УЗД, ла�
бораторні дослідження. 

У лікуванні гастроентероло�
гічних проблем допоможе лі�
кар вищої категорії, гастроен�
теролог, кандидат медичних
наук Еліна Манжалій. 

Таємницю чарівної усмішки
знають фахівці відділення сто�
матології: лікар�ортопед Фе�
дір Олійник та стоматолог�те�
рапевт Євгенія Смовж. До ре�
чі, у клініці впродовж вересня
діє акція: при пломбуванні
двох зубів, третя пломба � у
подарунок. 

У клініці працює денний ста�
ціонар, де після консультації
лікаря за необхідності можна
отримати інші медичні послу�
ги: зробити укол, поставити
крапельницю тощо.

Сучасні методи діагностики
та лікування, а також уважне
ставлення до пацієнта � це ос�
нова роботи "Клініки Чело�
век". На шляху до здоров'я
цей медичний заклад на крок
попереду від інших. 

Маєте проблеми зі здо�
ров'ям � не зволікайте. 

На Вас чекають за адресою:
м. Боярка, вул. Білогородська,
51, корп. 5, оф. 14. 

Тел. для довідок:(050) 719 70 03;
(067) 440 25 39; т./факс:
(04598) 43 751.

МІЖНАРОДНА 
НІМЕЦЬКА КОМПАНІЯ

оголошує конкурс 
на заміщення 

вакантної позиції

ЗВЕРТАТИСЬ за телефоном
067 657 61 28 (Оксана)

або направляти своє резюме

з фото на адресу:

oksana.bashynskaia@dbschenker.com

ОФІС"МЕНЕДЖЕРА
(СЕКРЕТАРЯ) 

зі знанням англійської мови

Офіційне оформлення
та заробітна плата.
Офіс знаходиться
в с. Білогородка

(недалеко від м.Боярка).

ЗАВЖДИ НА КРОК ПОПЕРЕДУ

Акушер"гінеколог Ольга Голімбієвська 

Стоматолог"терапевт Євгенія Смовж

Аптеці 
(м. Боярка, вул. Лінійна, 32)

на постійну роботу потрібен

ТТел. (097) 518"34"49,ел. (097) 518"34"49,

(066) 116"92"73(066) 116"92"73

ПРОВІЗОР�ФАРМАЦЕВТ 

Чого очікує звичайна людина,
коли переступає поріг медичного

закладу? Особливо, враховуючи сум"
ний досвід традицій радянської меди"
цини. Звісно, уважного та людяного
ставлення, комфортного перебування,
висококваліфікованого обстеження та
безболісного лікування. Саме такі ви"
сокі стандарти обслуговування пацієн"
тів має "Клініка Человек", яка розташо"
вана у Боярці по вулиці Білогород"

ській, 51, корп. 5, оф. 14.
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