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Вони поклали живі квіти до 
обеліску Слави. 

Привітати їх прибули почес-
ні гості, зокрема, радник голови 
Київської облдержадміністрації 
Хвича Мепарішвілі. Користу-
ючись нагодою, він щиро при-
вітав з 90-річчям Марію Дмит-
рівну Дунаєву, а також інших 
ветеранів.

Почесну естафету з приві-
тання підхопив міський голова 

Боярки Тарас Добрівський – 
він вручив ветеранам пам’ятні 
медалі «За вірність народу 
України». А також директор 
районного територіального 
центру Зінаїда Блик, яка за до-
рученням голови Києво-Свя-
тошинської РДА Мирослави 
Смірнової вручила матеріальну 
допомогу ветеранам.

Пісенний подарунок від на-
родного ансамблю «Горлиця» 

с. Тарасівка став завершальним 
акордом заходу.

Для довідки: з 22 вересня 
2001 року в Україні відзначаєть-
ся День партизанської слави як 
данина всенародної поваги до 
тих, хто під час Другої світової 
війни боровся з фашистами в 
глибокому тилу ворога, не шко-
дуючи крові і самого життя.

За мужність і героїзм, вияв-
лені в боротьбі з ворогом, 200 
тисяч партизанів і підпільників 
нагороджено орденами і меда-
лями, 223 з них визнані гідни-
ми звання Героя Радянського 
Союзу.

КВІТИ ДО ОБЕЛІСКУ – ВІД ВЕТЕРАНІВ

До Дня партизанської слави України                                              
21 вересня у Боярці відбувся районний захід. У пар-
ку Перемоги зібрались ветерани та учасники Другої 
світової війни, учасники партизанського руху. 

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

календар подій

Чемпіонат Києво-Святошинського району з футболу: 
Вища ліга

26 вересня, 16:00, Крюківщина
ФК «Динамо» (Крюківщина) – ФК «Арсенал» 
(Боярка)
26 вересня, 16:30, Боярський міський стадіон
ФК «ПС-Віннер» (Боярка) – ФК «Енергія» (Чабани)

Друга ліга
27 вересня, 12:00, ПМК, Буча
ФК «Сокіл-2» (Михайлівка-Рубежівка) – 
ФК «Ветеран VENTS» (Боярка)
27 вересня, 16:30, Хотів
ФК «Іскра» (Хотів) – ФК «Стара Боярка»

Боярський будинок культури
(м. Боярка, вул. Шевченка, 82)
26 вересня, 18:00
Благодійний концерт за участі молодіжних 
рок-гуртів «Світ» та «Резон» (Вишневе). 
Організатор – голова ГО «Рада волонтерів» Альона 
Суслова за підтримки Боярської міської ради. 

Чемпіонат Києво-Святошинського району з футболу
Дитяча ліга. Всі ігри відбуваються 
на Боярському міському стадіоні

26 вересня, 9:00 
ФК «Гатне» – ФК «Біблійна Церква» (Ірпінь)
26 вересня, 10:00 
ФК «Вишневе» - ФК «Хотів»
26 вересня, 11:00 
ФК «Центр спорту» (Боярка) – ФК «Юніор-15» (Гореничі)
26 вересня, 12:00 
ФК «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) – ФК «Юніор-
Нептун» (Забр’я-Княжичі) 

Парк Шевченка
4 жовтня, 10:00, діти віком від 2 до 15 років
Осіння велогонка до Всесвітнього дня туризму. 
Організатор – Боярський туристичний клуб «Іскра». 

Боярський будинок культури
(м. Боярка, вул. Шевченка, 82)
3 жовтня, 17:00 
Вистава «Все буде Дон-бах?!», 
трагікомедія за п’єсою С. Мрожека «Кароль», 
режисер-постановник Тетяна Вікулова, театр «Аметист»
вхід вільний

Згідно із законом про декому-
нізацію, забороняється радянська 
символіка, засуджується комуніс-
тичний режим, відкриваються ар-
хіви радянських спецслужб та ви-
знаються борцями за незалежність 
України УПА й інші організації.

Серед вимог закону – при-
йняття рішень про переймену-
вання вулиць, провулків, площ 
чи інших об’єктів топоніміки 
населених пунктів, назви яких 
містять символіку комуністич-
ного тоталітарного режиму.

23 вересня таблички із новими 
назвами колишньої вулиці Леніна, 
а нині П. Сагайдачного, та вул. 50 
років Жовтня, яку перейменова-

ПЕРЕЙМЕНОВАНИМ ВУЛИЦЯМ – НОВІ ТАБЛИЧКИ
но на вул. Незалежності, міський 
голова Тарас Добрівський вручив 
представникам приватних забудов. 

Загалом за бюджетні кошти 
було виготовлено 182 таблички. 

Варто нагадати, що через 
перейменування назви вулиці, 
змінювати паспорти або папе-
рові документи, що засвідчують 
власність на нерухомість, – жо-
ден закон не вимагає. Усі до-
кументи зі старими назвами за-
лишаються чинними. Зміни до 
документів вноситимуться під 
час укладання договорів про 
продаж, дарування чи успадку-
вання майна. Платити за це не 
доведеться. 

Дізнайся більше на 
www.boyarka-inform.com
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Перейменування вулиць 
(площ, провулків і тупиків) не 
несе за собою жодних мате-        
ріальних витрат. Перереєстрація 
документів здійснюватиметься 
безкоштовно. Документи, які за-
свідчують право власності грома-
дян або юридичних осіб на квар-
тири та інші об’єкти нерухомого 
майна, залишаються чинними. 

При будь-яких діях із 
об’єктами нерухомого майна 
(майно продається, дарується, 
передається у спадщину, пере-
оформляється), коли людині за 
законом необхідно звертатися 
до БТІ, міська рада або вико-
навчий комітет безкоштовно 
видає мешканцям завірену ко-
пію рішення або довідку про 
перейменування вулиці, які 
нотаріуси долучають до справи. 
В результаті, у витязі з реєстру 

прав власності вказуються: ко-
лишня адреса, а при оформлен-
ні нотаріальних договорів, но-
таріус, на основі рішення сесії 
міської ради, яке буде у кожно-
го нотаріуса, вказуватиме нову 
назву. Так само при зміні назви 
вулиці (площ, провулків і тупи-
ків) не потребують термінового 
переоформлення документів, 
видані уповноваженими орга-
нами архітектури і містобуду-
вання та земельним ресурсами.

Що стосується реєстрації 
місця проживання або пере-
бування особи (за старою тер-
мінологією – «прописки»), то 
чинним законодавством Укра-
їни взагалі не передбачено 
обов’язку змінювати штамп у 
паспорті у зв’язку зі зміною на-
зви вулиці (площ, провулків і ту-
пиків). Нова назва вулиці може 
з’явитися у паспорті, скажімо, 

тоді, коли людина змінила пріз-
вище і через це йде міняти до-
кументи, або ж купила кварти-
ру на тій самій вулиці за іншою 
адресою і все одно їй потрібно 
змінювати місце реєстрації.

Що ж стосується підприєм-
ців, офіційна зміна назви вули-
ці не є підставою для визнання 
будь-яких документів недій-
сними, тобто не буде становити 
ніяких проблем ні для ДПІ, ні 
для самих підприємців. Чин-
ним законодавством не перед-
бачено обов’язкового внесення 
змін до свідоцтва про державну 
реєстрацію суб’єкта підприєм-
ницької діяльності або ліцензію, 
яку має суб’єкт господарюван-
ня на здійснення певного виду 
господарської діяльності, у разі 
зміни назви вулиці (площ, про-
вулків і тупиків).

ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ВУЛИЦЬ — БЕЗ ЮРИДИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ

Позачергове засідання вико-
навчого комітету Боярської міської 
ради відбулось 23 вересня. Серед 
розглянутих питань найгостріше – 
про поліпшення організації та про-
ведення оповіщення призовників 
на строкову службу в 2015 році. 

Про ситуацію доповів на-
чальник військово-облікового 
столу Анатолій Стороженко. 
Міський голова Тарас Добрів-
ський наголосив, що питан-
ня призову до армії нині має 
державну вагу, місто повинно 
впоратись із завданням, але ор-
ганізувати роботу слід у рамках 
норм чинного законодавства.

Наступне питання – про по-
годження розцінок на розміщення 
рекламних матеріалів у виданнях 
КП «ІА «Боярка-інформ». Дирек-
тор комунального підприємства 
Ганна Коваленко повідомила, що 
вартість розміщення реклами вирі-

шено не підвищувати, а залишити 
на рівні існуючих розцінок – 4 грн. 
за 1 см2. Така ціна мотивуватиме 
представників бізнесу, які впро-
довж останнього часу все охочіше 
звертаються до газети з рекламни-
ми матеріалами.

Серед ухвалених житлово-
комунальних питань: про ас-
фальтування прибудинкових 
територій, міжквартальних про-
їздів та їх благоустрій. А також 
визначення місць для прове-
дення благоустрою працівни-
ками КП «Боярське ГВУЖКГ». 
У рамках цієї роботи заплано-
вано благоустрій автобусних 
зупинок, зокрема, біля міської 
ради та ЦРЛ, а також встанов-
лення дитячих майданчиків на 
території міста. Міський голова 
наголосив, що роботи викону-
ються у відповідності із звер-
неннями депутатів, членів ви-
конкому та жителів міста.

НОВИНИ ВИКОНКОМУ
ОСІННІЙ ПРИЗОВ ТА БЛАГОУСТРІЙ

Впродовж другої декади ве-
ресня виконано роботи: 
Дільниця з обслуговування будинків 
та прибудинкової території: 

• продовжувалися роботи 
з підготовки до початку опа-
лювального періоду Котельні 
«Космос», 40 років Жовтня, го-
товність – 95 % (залишилась ме-
трологічна повірка приладів);

• підготовлено 85 будинків 
з 110; оформлюються паспорта 
готовності житлових будинків до 
роботи в опалювальний період;

• виконані сантехнічні та 
електротехнічні роботи згідно з 
18 заявок мешканців квартир до 
аварійно-диспетчерської служби;

• почастішали випадки за-
лиття квартир мешканцями, що 
проживають поверхом вище; 
подібне сталося по вул. Біло-
городській, 27, Білогородській, 
23; по вул. Гоголя, 78 вимушені 
були несанкціоновано відкри-
вати вхідні двері квартири та 
усувати причини затоплення;

• по вул. Молодіжній, 18-а 
проведено частковий ремонт 
покрівлі даху, очищено прибу-
динкову територію.
Дільниця благоустрою міста: 

• до святкування Дня міста 
відновлено вуличне освітлен-
ня вул. Дачної, Садової, Зеле-
ної; покошено зелені зони на 
центральних вулицях, прибу-

динкової території; проведено 
ямковий ремонт вул. Хреща-
тик, Жовтнева; почищено при-
бордюрну територію по вул Б. 
Хмельницького, Жовтнева, 40 
років Жовтня; підготовлено 
територію парку Перемоги до 
святкових заходів та проведено 
наступне прибирання, заміне-
но сміттєві урни;

• облаштовано автобусні зу-
пинки силами підрядної орга-
нізації по вул. Білогородській 
«Міська рада» та по вул. 40 років 
Жовтня «Лікарня»;

• спільно з МЧС зрізано аварій-
не дерево по вул. Незалежності, 15;

• через зміну назв вулиць у 
м. Боярка; Леніна на П. Сагай-
дачного; 50 років Жовтня на 
Незалежності за бюджетні ко-
шти придбано 182 таблички для 
вказаних вулиць, які вручили 
мешканцям будинків для вста-
новлення.

Шановні мешканці
КП «Боярське ГВУЖКГ» 

вже підготувало біля 1400 до-
відок мешканцям міста для 
оформлення субсидій на жит-
лово-комунальні послуги.

Своєчасно оформіть субси-
дії для уникнення заборгова-
ності перед комунальними під-
приємствами в опалювальний 
період. 

КП «БГВУЖКГ ІНФОРМУЄ

Комунальне підприємство 
«Боярське головне виробниче 
управління житлово-комуналь-
ного господарства» повідомляє 
споживачів теплової енергії про 
встановлені тарифи НКРЕКП, 
які будуть застосовуватись під-
приємством з початку опалю-
вального сезону:
для потреб населення:

тариф на теплову енергію для 
населення за 1 Гкал: без ПДВ 
549,31 грн.; з ПДВ 659,17 грн.

тариф на послугу з центра-

лізованого опалення за 1 м2: без 
ПДВ 15,96 грн.; з ПДВ = 19,15 грн.

для потреб бюджетних уста-
нов і організацій – 1401,44 грн. 
за 1 Гкал без ПДВ;
1681,73 грн. за 1 Гкал з ПДВ;

для потреб релігійних орга-
нізацій – 795,11 грн. за 1 Гкал 
без ПДВ;
954,13 грн. за 1 Гкал з ПДВ;

для потреб інших спожива-
чів (крім населення) – 1401,44 
грн. за 1 Гкал без ПДВ;
1681,73 грн. за 1 Гкал з ПДВ;

Життя, у глобальному розу-
мінні цього слова, – найкращий 
експерт і екзаменатор. Воно 
перевіряє на життєздатність усі 
людські плани та наміри, вносить 
несподівані корективи та проли-
ває світло на незрозумілі події.

Добігає кінця каденція ни-
нішньої місцевої влади. Саме 
час озирнутися назад і зазирну-
ти в майбутнє. Наша розмова з 
міським головою Тарасом До-
брівським була короткою та на-
сиченою.
БЮДЖЕТНІ ЗМІНИ У БОЯРСЬКОМУ 
ВИКОНАННІ 

«Як відомо, з початку 2015 
року вступили в дію зміни до 
Бюджетного кодексу. Резуль-
тати цих нововведень місто від-
чуло лише після завершення 
першого півріччя. Зокрема, у 
боярському виконанні бюджет-
ні надходження перевищили 
план на 85 відсотків. Такого іс-
торія нашого міста ще не знала. 
Це пов’язано з внесенням змін 
до бюджетного та податкового 
законодавства, спрямованих 
на підтримку територіальних 
громад та реформи місцевого 
самоврядування. Ця тенденція, 
сподіваюся, триватиме і надалі. 
Можна стверджувати, що перед 
містом нині відкриваються уні-
кальні можливості.
ДІЄМО ЗА ПОТРЕБАМИ ГРОМАДИ

Отримавши такий фінансо-
вий ресурс, після першого пів-
річчя було розпочато ряд робіт 
за зверненнями громадян, по-
даннями громадських організа-
цій, депутатів Боярської міської 
ради, комунальних підприємств. 
Було визначено перелік вулиць 
для асфальтування, покращення 
вуличного освітлення, перелік 
проблемних питань з водопоста-
чання, а також встановлення 11 
дитячих майданчиків. 

Після погодження з бюд-
жетною комісією та іншими ко-
місіями Боярської міської ради, 
депутати направили кошти на 
розвиток міста. 
БАЖАННЯ НЕ ЗАВЖДИ ВПЛИВАЄ НА 
ШВИДКІСТЬ РУХУ

Хочу зауважити, що термін 
проходження питання від при-
йняття рішення до виділення 
коштів та реалізації проекту — 
різний і залежить від багатьох 
чинників. Дуже часто лише рі-
шення сесії недостатньо. Пот-
рібно оформити передпроектну 
документацію, виготовити про-
ект, він має пройти експертизу, 

отримати декларацію на по-
чаток робіт, укладання відпо-
відних договорів, проведення 
коштів через держказначейство. 
Цей механізм дуже забюрокра-
тизований державою. 

Тому від прийняття рішення 
до завершення робіт може про-
йти багато місяців. Приміром, 
результати експертиз по двох 
свердловинах в історичній час-
тині міста КП «Боярка-Водо-
канал» не може отримати вже 
впродовж півроку. 
ПРОЕКТИ – ВЗИМКУ, РОБОТИ – ВЛІТКУ

Вже найближчим часом КП 
«Боярка-Водоканал» приступить 
до заміни азбестоцементних труб 
на пластикові по вул. Б. Хмель-
ницького на ділянці між вул.                                                                                
П. Сагайдачного та Москов-
ською. Як би нам не хотілося 
швидко зробити щось, існує пев-
ний порядок: проекти роблять 
взимку, а роботи виконуються 
влітку. Тому нині ми реалізовує-
мо вже раніше виконані проекти.

Хочу озвучити один цікавий 
проект, розглядом якого займа-
ється Києво-Святошинська рай-
держадміністрація. Цей проект 
може стати альтернативою вкла-
дання коштів у ремонт сверд-
ловин та підйому води з села 
Забір’я до Боярки. Йдеться про 
підведення до Боярки води з Ки-
єва. Днями відбулось громадське 
обговорення цього перспектив-
ного проекту в районній держад-
міністрації. Його реалізація у разі 
позивного вирішення триватиме 
кілька років. І може допомогти 
місту вирішити проблему висо-
кої вартості послуг водопоста-
чання та водовідведення.

Найближчим часом кошти 
будуть направлені на благоустрій 
території біля Свято-Михайлів-
ської церкви. На стадії завершен-
ня проект щодо відведення води 
по вул. Шевченка. Заплановано 
ремонт Михайлівської площі, ву-
лиці Лінійної – пішохідної зони, 
якою багато боярчан рухаються 
на роботу до заводу «Вентс».
БЕЗПЕКА ЖИТЕЛІВ – ТУРБОТА СПІЛЬНА

У рамках міської програми 
«Безпечне місто» заплановано ви-
конання робіт з вуличного освіт-
лення – на це вже виділено знач-ні 
кошти. Хочу наголосити, що спіль-
но з громадською організацією 

«Молодь Боярки» та приватними 
підприємцями триває реалізація 
проекту щодо встановлення відео-
камер та підключення їх до єдиного 
серверу в райвідділі міліції. Це, на 
мою думку, сприятиме профілак-
тиці та зменшенню кількості зло-
чинів. Маю надію, що до реалізації 
долучаться й інші небайдужі під-
приємці. Також у рамках програ-
ми «Безпечне місто» передбачено 
встановлення нових світлофорних 
об’єктів та «лежачих поліцейських». 
РЕАЛІЗУЄМО ПРАВО НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У реаліях важкого, з еконо-
мічної точки зору, сьогодення 
особливого змісту набула міська 
програма «Турбота». Рішенням 
64 сесії Боярської міської ради 
затверджено порядок надання 
матеріальної допомоги. Під-
ставою для надання грошової 
допомоги тим, хто цього пот-
ребує, є заява громадянина до 
виконавчого комітету, акт об-
стеження житлово-побутових 
умов депутатом Боярської місь-
кої ради, копії паспорта, іден-
тифікаційного коду, а мобілізо-
ваним та учасникам АТО (або 
членам їх сімей) ще й довідку 
про мобілізацію чи про участь в 
АТО, при пораненні – виписку 
з медично-лікувального закладу. 
ДУМКА КОЖНОГО МАЄ ВАГУ ТА ЦІННІСТЬ

Багато хто з жителів Боярки 
вже побував за кордоном, зо-
крема, в сусідній Польщі. Тому 
люди мають уявлення про те, 
якою може бути наша Бояр-
ка. Жителі міста бачать Боярку 
красивим європейським містом. 

Вже цього року вважаю за 
доцільне скористатися поль-
ським досвідом планування 
видатків з бюджету. Там гро-
мада спільно визначає перелік 
нагальних питань для реаліза-
ції у новому бюджетному році. 
Тому я пропоную вже цього 
року провести громадське об-
говорення щодо використання 
коштів бюджету розвитку. І тоді 
у жителів не буде виникати сум-
нівів та питань щодо доцільнос-
ті використання коштів. Грома-
да вирішить, що слід зробити в 
першу чергу. 

Розвиваючи Боярку, ми 
розвиватимемо нашу державу. 
Адже Україна починається з 
рідного краю».

ТАРАС ДОБРІВСЬКИЙ: «ПЕРЕД МІСТОМ 
ВІДКРИВАЮТЬСЯ УНІКАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ»

Поставити актуальне запитання міському голові 
Тарасу Добрівському чи висловити свою думку 

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

Нагадуємо, що розцінки на розміщення рекламних матеріалів, у тому числі 
політичної реклами, в газеті «Боярка-інформ» не змінилися

(розцінки погоджено рішенням виконавчого комітету Боярської 
міської ради № 54/2 від 23.09.2015 року)

Вартість розміщення реклами:

Формат
А3

Розмір
(мм)

Площа
(кв. см)

Ціна за
кв. см

Вартість
(грн.)

1 сторінка 370х250 925 4,00 3 700

1/2 сторінки 185х250 463 4,00 1 850
1/4 сторінки 185х125 230 4,00 925
1/8 сторінки 95х125 120 4,00 480
1/16 сторінки 95х65 62 4,00 250
1/32 сторінки 48х65 31 4,00 125

ТАРИФИ
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19 вересня у парку Перемоги 
Боярка відзначила День міста. 
Він розпочався розвагами та 
атракціонами для дітей. У кон-
церті, який тривав практично до 
ночі, взяли участь як місцеві зір-
ки, так і гості.

Паралельно відбувалися 
змагання з волейболу серед 
змішаних юнацьких команд. 
Нагородження переможців та 
учасників провів міський голо-
ва Тарас Добрівський - у по-
дарунок гравці отримали ком-
плекти форм. 

Запах смачного кулешу від 
народного депутата України 
Михайла Гаврилюка розносив-
ся територією усього парку. Що 
й не дивно, адже його готували 
справжні козаки. А потім із ко-
зацькою щедрістю частували 
усіх охочих. 

Центральна алея парку 
об’єднала ще чимало інших по-
дій. Виставка-продаж предметів 
декоративно-вжиткового мис-
тецтва, змагання з гри в шахи, 
аквавізаж та багато іншого. Се-
ред розмаїття розваг знайшлося 
місце й для серйозного: ВБО 
«Конвіктус Україна» цього дня 
провела акцію з роз’яснення та 
безкоштовного тестування на 
ВІЛ/СНІД.

Традиційна церемонія на-
городження почесних жителів 
міста та найкращих у багатьох 
категоріях зібрала боярчан біля 
головної сцени. 

Цьогоріч звання почесного 

УРОЧИС ТОС ТІ ТА КОНЦЕРТ

жителя міста удостоєні: Ніна 
Харчук (посмертно), Парас-
ковія Стратілат та Олександра 
Овчиннікова.

До приємної місії нагоро-
дження приєдналася голова 
Києво-Святошинської рай-
держадміністрації Мирослава 
Смірнова. 

Виконавчий директор Київ-
ського регіонального відділен-
ня Асоціації міст України Гаррі 
Мартін та керівник офісу реформ 

Київської області Володимир 
Удовиченко долучилися до при-
вітань жителів з Днем міста.

Боярчан - учасників АТО - 
було нагороджено за поданням 
райвійськкомату нагрудними 
відзнаками.

Родзинкою вечора стало уні-
кальне відео - скайп-розмова 
кореспондента «Боярка-ін-
форм» Олександра Підручного 
з Віктором Самійленком, бо-
ярчанином, який нині перебу-
ває у зоні АТО під Мар’їнкою.                                                        

На прохання Віктора уся Бояр-
ка збирала кошти на придбан-
ня тепловізора. 

Подарунком для всіх при-
сутніх стали виступи Ольги 
Шаніс, «народного кума Украї-
ни» Миколи Янченка, лауреата 
всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів Дмитра Андрійця, 
продюсера «лісапетного баталь-
йону» Дмитра Моди та інших.

Зранку 20 вересня у парку 
Перемоги було велелюдно. Учас-
ники легкоатлетичного пробігу 
реєструвалися, отримували но-
мери та готувалися до старту.

Традиційно змагання від-
бувалися у різних вікових ка-
тегоріях на різних дистанціях. 
Загалом участь взяло понад 600 
бігунів від наймолодшого і до 
поважно-пенсійного віку.

Забіги викликали шквал емо-
цій: глядачі хвилювались та під-
тримували учасників, учасники 
долали і дистанцію, і себе. Адже 
у кожному забігу лише три при-
зові місця, а учасників - дуже 
багато. Тому кожен розумів, що 
потрібно добігти, дійти, допо-
взти до фінішу. 

Головним призом для усіх 
учасників стало здоров’я та драйв.

Призери отримували заслу-
жені дипломи та медалі, пере-
можці - ще й кубки. А всі учас-
ники на найдовшій дистанції - 3 
км - отримали футболки з гер-
бом Боярки та логотипом спон-
сора – заводу «Вентс».
До 6 років, 50 м, дівчата

I.Шиманська Марія
II. Горлінська Віка
III. Вернигора Оля

До 6 років, 50 м, хлопці
I. Степаненко Артем
II. Музичко Артем
III. Пророченко Артем

6-7 років, 100 м, дівчата
I. Коваль Анастасія
II. Сікач Софія
III. Харченко Ліза

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ ПРОБІГ «ЗА МИР ТА ЄДНІСТЬ УКРАЇНИ»
6-7 років, 100 м, хлопці

I. Верищака Микола
II. Коновальчук Микита 
III. Дереза Артем

8-9 років, 200 м, дівчата
I. Лахтадир Анастасія
II. Гринюк Карина
III. Коновальчук Віка

8-9 років, 200 м, хлопці
I. Грибовський Дмитро
II. Тосбірулін Микита
III. Кулюков Павло

10-12 років, 500 м, дівчата
I. Ховрай Каріна
II. Козачук Оксана
III. Благ Христина

10-12 років, 500 м, хлопці
I. Жуковець Ілля
II. Кривенко Олексій
III. Сінько Вініамін

13-15 років, 1000 м, дівчата
I. Байбородіна Юлія
II. Мельник Дарина
III. Шваєпко Діана

13-15 років, 1000 м, хлопці
I. Курганов Ілля
II. Біндюк Михайло
III. Івасенко Ярослав

Ветерани 1000 м 
I. Галицька Антоніна
II. Добрівський Тарас
III. Ткачук Віталій

Від 16 років, 3000 м, жінки
I. Леонова Ульяна
II. Колоса Марина
III. Свинницька Інна

Від 16 років, 3000 м, чоловіки
I. Амугу Омгба Барнабе
II. Дзюбін Сергій
III. Хоменко Андрій

Продовження на стор.  5
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320563 м. Боярка – вул.Сільгосптехнікум, територія Технікуму 514 / 0 вул. Сільгосптехнікум, 2, 
м. Боярка, Києво-Свя-
тошинський р-н, 
Київська обл., 08150

коледж,
 їдальня

вул.Сільгосптехнікум, 2, 
м. Боярка, 
Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

коледж, кабінет 
завідуючої лабораторії

320564 м. Боярка – вул. Агрономічна, вул. Декабристів: 19–53; вул. Зелена, вул. Зелений тупік, 
вул. Комсомольська, вул. Лисенка: 13, 15–15-а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29-а, 31, 35, 37/10, 70/8–
148; вул. Матросова, вул. Некрасова, вул. Фестивальна, вул. Франка: 64–64/1, 66, 68–70-а, 
72–192/2; вул. Шевченка: 84–92, 98, 100–193; пров. Байкальський, пров. Волинський, пров. Зе-
лений, пров. Матросова, пров. Озерний, пров. Радгоспний, тупик Зелений, тупик Іванівський

1611 / 0 вул. Шевченка, 82, 
м. Боярка, 
Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

зал вул.Шевченка, 82, м.Боярка, 
Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

Будинок культури

320565 м. Боярка – вул. Амбулаторна, вул. Артилерійська, вул. Васильківська, вул. Горького, 
вул. Декабристів: 3–17/6; вул. І Піщана, вул. ІІ Піщана, вул. Київська: 1–27; вул.Крилова, 
вул.Лікарняна, вул. Набережна, вул. Першотравнева, вул. Піонерська, вул. Самійленка,
 вул. Франка: 2/2–63, 65–65-а, 67–67-а, 71; пров. Васильківський, пров. Лікарняний, 
пров. П’ятигірський, пров. Старий, тупик Вітвистий, тупик Набережний

1300 / 0 вул. Самійленка, 2,
м. Боярка, Києво-
Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

навчально-ви-
робничий 
комбінат, 
їдальня

вул.Самійленка, 2, м. Бояр-
ка, Києво-Святошинський 
р-н, Київська обл., 08150

навчально-виробничий 
комбінат, кабінет 
завідуючої виробництвом

320566 м. Боярка – вул.Азовська, вул. Вокзальна, вул. Жовтнева: 1–33/3, 35–35/4, 37; вул. Київ-
ська: 29–90, б/н; вул. Кібенка: 3–45; вул. Кооперативна, вул. Лугова, вул. Пролетарська, 
вул. Східна, пров. Базарний, пров. Вокзальний, пров. Київський, пров. Криворізький, 
пров. Пролетарський

1061 / 0 вул. Вокзальна, 2, 
м. Боярка, Києво-Свя
тошинський р-н,
 Київська обл., 08150

санітарно-епі-
деміологічна 
станція, 
актова зала

вул. Вокзальна, 2, м. Боярка, 
Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

санітарно-епідеміологіч-
на станція, кабінет лікаря

320567 м. Боярка – вул. Баумана, вул. Білогородська: 1, 3, 5, 7, 15/2, 19, 19/3–19/16; вул. Богда-
нівська, вул. Жовтнева: 34, 36, 38–78/2, 109, б/н; вул. Комсомольців 20-х років, вул. Лісна, 
вул. Лісодослідна, вул. Новобогданівська, вул. Паркова, вул. Садова: 4–43/1; вул. Хреща-
тик: 1/1–52/1, 54/1–82, 83/2, 85, 87, 95–97, 101–103; пров. Білогородський, пров. Житомир-
ський, пров. Жовтневий, пров. Кримський, пров. Лісний, пров. Малий, пров. Парковий, 
пров. Полтавський, пров. Сосновий, пров. Сумський, тупик Білогородський

1407 / 1 вул. Жовтнева, 49, 
м. Боярка, 
Києво-Святошинський 
р-н, Київська обл., 08150

ЗОШ № 2, 
фойє

вул.Жовтнева, 49, м.Боярка, 
Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

ЗОШ №2, каб.2

320568 м.Боярка – вул. Будаївська, вул. Будьоного, вул. Вишнева, вул. Деснянська, вул. Загородня, 
вул. Зоряна, вул. Кібенка: 47/35–158; вул. Лисенка: 3–12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32–34-а, 36, 38–68/9; вул. Нова, вул. Польова, вул. Прорізна, вул. Сонячна, вул. Тарасівська, 
вул. Шевченка: 4–83-а, 93–97/1, 99; вул. Ягідна, вул. Ясна, пров. Донбаський, пров. Харків-
ський, пров. Читинський

1148 / 0 вул. Лисенка, 11/23, 
м. Боярка, Києво-
Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

ЗОШ № 1, 
їдальня

вул. Лисенка, 11/23, 
м.Боярка, Києво-Свято-
шинський р-н, Київська 
обл., 08150

ЗОШ №1, кабінет
 завідуючої їдальні

320569 м. Боярка – вул. Волгоградська, вул. Герцена, вул. Гоголя: 64/24–76/5, 79–89; вул. Дачна, 
вул. Зеленогірська, вул. Іркутська, вул. Коротка, вул. Лазо, вул. Молодіжна: 71, 73, 75, 77, 
84–110/2; вул. Петра Сагайдачного: 92, 99–109/1; вул. Печерська, вул. Полярна: 2–9а, 11–
44-а; вул. Сахалінська, вул. Сєдова: 40, 44–75/2; вул. Уральська, вул. Хрещатик: 54, 82/1–
82/2, 84, 86-б, 88–94/3, 98, 104–177-а; вул.40 років Жовтня: 53–53-а, 78–118

2171 / 1 вул. Молодіжна, 77, 
м. Боярка, Києво-
Святошинський р-н, 
Київська обл., 08153

бібліотека, 
фойє

вул. Молодіжна, 77, м. Бояр-
ка, Києво-Святошинський 
р-н, Київська обл., 08153

бібліотека, кабінет 
завідуючої бібліотеки

320570 м. Боярка – вул.Білогородська: 21, 23–25, 27; вул. Гоголя: 58 1846 / 0 вул. Білогородська, 
23, м. Боярка, Києво-
Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

ЦТМ «Оберіг», 
актова зала

вул. Білогородська, 23, 
м. Боярка, 
Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

ЦТМ «Оберіг», кабінет
 заступника директора

320571 м.Боярка – вул. Білогородська: 17–17/2, 19-а, 126–132, 136–142, 150; вул.Бульварна: 1–30, 
32–62/29; вул. Гоголя: 37, 39/1–39/2, 41–56, 78; вул. Дежньова: 2, 5, 12–42, 44–46, 50; 
вул. Заводська: 4–21/18, 26–31; вул. Коваленка, вул. Космонавтів, вул. Лінійна: 3–24/1, 29, 
31–36; вул. Московська: 49/14–61/4; вул. Петра Сагайдачного: 64–91/19, 93–97/17; вул. По-
лярна: 10; вул. 40 років Жовтня: 54/2–74/2; вул. 8 Березня

2143 / 0 вул. Леніна, 62, 
м. Боярка, Києво-
Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

ЗОШ №3, 
їдальня

вул. Леніна, 62, м. Боярка, 
Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

ЗОШ №3, кабінет 
завідуючої виробництвом

320572 м. Боярка – вул. Білогородська: 41, 43, 45, 49, 51–51 к. 5, 57/3, 63, 144; вул. Лінія 12, 
вул. Лінія 16, вул. Лінія 18, вул. Лінія 4, вул. Лінія 7

1908 / 0 вул. Молодіжна, 76, 
м.Боярка, Києво-
Святошинський р-н, 
Київська обл., 08153

дитячо-юнаць-
ка спортивна 
школа, спортив-
ний зал

вул. Молодіжна, 76, 
м.Боярка, 
Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл., 08153

дитячо-юнацька 
спортивна школа, кабінет 
директора

320573 м. Боярка – вул. Білогородська: 134-а; вул. Будівельна, вул. Бульварна: 64–72, 73/1–76, 
76/2–93; вул. Газова, вул. Дежньова: 43, 47–49, 50/61–66, 70–81/32; вул. Заводська: 34–51; 
вул. Індустріальна, вул. Капітальна, вул. Лінійна: 39–84/15; вул. Лінія 5, вул. Молодіжна: 67, 
70, 72–72-а, 74, 76; вул. Світлогорська, вул.Сєдова: 3–12/1, 14–38/2, 42; вул. Лінія 16

2222 / 1 вул. Сєдова, 7, 
м.Боярка, Києво-
Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

Боярська 
гімназія, фойє

вул. Сєдова, 7, м.Боярка, 
Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

Боярська гімназія, каб.4

320574 м. Боярка – вул. Білогородська: 2, 4, 6, 8–14, 16, 18, 20–20-а, 22, 26, 29–40, 42, 44, 46-а–48, 
50, 52–56, 58/1–60, 150-б; вул. Бульварна: 31, 73, 76/1; вул. Б.Хмельницького: 1–72/27; 
вул. Ватутіна, вул. Воз’єднання, вул. Гоголя: 3–36, 38–38/14, 40/7; вул. Громова, вул. Дежньо-
ва: 3, 10, 68; вул. Дніпровська, вул. Енгельса, вул. Жовтнева: 89; вул. Заводська: 22; 
вул. Кавказька, вул. Кірова, вул. Ленінградська, вул. Лінія 25, вул.Л інія 30, вул. Лінія 33, 
вул. Лінія 34, вул. Миру, вул. Мічуріна, вул. Молодіжна: 64, 66, 68; вул. Московська: 3–47/10; 
вул. Петра Сагайдачного: 1/49–29, 46; вул. Радянська, вул. Садова: 45–169; вул. Свободи, вул. Фрун-
зе, вул. Чкалова, вул. 40 років Жовтня: 3–35, 39/54–43; пров. Артеківський, пров. Кавказький

1871 / 2 вул. Леніна, 30, 
м. Боярка, 
К и є в о - С в я т о ш и н -
ський р-н, 
Київська обл., 08150

КП 
«БГВУЖКГ» 
актова зала

вул. Леніна, 30, м. Боярка, 
Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

КП «БГВУЖКГ» каб.3

320575 м. Боярка – вул. Білогородська: 62–62/48, 64-а–124/53; вул. Калініна, вул. Квіткова: 1–14; 
вул. Короленка: 3–55, 57/1–57/2; вул. Крупської, вул.Лесі Українки, вул. Лєрмонтова, 
вул. Молодіжна: 5–5/1, 7, 11–12, 13–52, 56, 58, 60–62/2, 76-а, 83, 122; 
вул. Островського: 3–66; вул. Партизанська, вул. Пастернака: 1–31, 33, 35–37, 95б; вул. Пе-
тра Сагайдачного: 33–45, 47–59; вул. Проектуєма, вул. Пушкіна: 5/35–56; вул. Рєпіна: 1–52, 
56, 60; вул. Саксаганського, вул. Тургенєва, вул.40 років Жовтня: 37; пров. Руднєва

2032 / 1 вул. Б. Хмельниць-
кого, 57-а, м. Боярка, 
К и є в о - С в я т о ш и н -
ський р-н, 
Київська обл., 08150

ЗОШ №5, 
їдальня

вул. Б. Хмельницького, 57-а, 
м.Боярка, 
Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

ЗОШ №5, кабінет 
заступника директора

320576 м. Боярка – вул. Боженка, вул. Б. Хмельницького: 74/2, 83–105; вул. Ворошилова: 23; 
вул. Жуковського: 1–14/2; вул. Залізнична, вул. Котовського, вул. Магістральна, вул. Ма-
яковського, вул. Молодіжна: 1-а–4, 6, 8–10, 12/2; вул. 50 років Жовтня: 1–8; пров. Банний, 
пров. Затишний

1867 / 3 вул. Молодіжна, 12/2, 
м. Боярка, Києво-
Святошинський р-н, 
Київська обл., 08153

гуртожиток 
«БГВУЖКГ» 
актова зала

вул. Молодіжна, 12/2, 
м. Боярка, 
Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл., 08153

гуртожиток «БГВУЖКГ»
 кабінет коменданта

320577 м. Боярка – вул. Богунського, вул. Б. Хмельницького: 110–131; вул. Ворошилова: 1–22, 
23/12–36/108-б; вул. Дзержинського, вул. Жуковського: 24–39; вул. Квіткова: 17–32; 
вул. Колгоспна, вул. Короленка: 56–56/1, 58–73; вул. Коцюбинського: 50, 54–71/17; вул. 
Островського: 72; вул. Пастернака: 32, 34, 39–94/45, 96/42–143/4; вул. Петровського, вул. 
Рєпіна: 55, 57–59, 60/2–78; вул. Серафимовича, вул. Таращанська, вул. Толстого, вул. Фур-
манова, вул. Чапаєва, вул. Черешнева, вул. Чернишевського: 22–22/22, 24, 26–26/3, 28, 30, 
32, 34/2, 36, 51–61/13; вул.Щорса, вул.Яблунева: 17–36;

2262 / 3 вул. Дзержинського, 
28, м. Боярка, Києво-
Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

ЗОШ № 4, 
фойє, 2-й 
поверх

вул.Дзержинського, 28, 
м.Боярка, 
Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

ЗОШ № 4, каб. 9

321403 м. Боярка – вул. Б.Хмельницького: 74, 74/22–82; вул. Коцюбинського: 1–49, 51; вул. Пушкі-
на: 1–2/73; вул. Чернишевського: 2–21, 23, 25, 27, 29, 31–31/1, 33, 35, 37–43; вул. Яблунева: 
1–13; вул. 50 років Жовтня: 10–71-а

1280 / 1 вул. Богдана Хмельниць-
кого, 57-а,  м.Боярка, 
Києво-Святошинський 
р-н, Київська обл., 08150

ЗОШ 
№5, фойє, 
1-й поверх

вул. Богдана Хмельницько-
го, 57-а, м. Боярка,
 Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

ЗОШ №5, хол, каб.22, 
1-й поверх

321404 м. Боярка – вул. Білогородська: 134; вул. Лінійна: 28, 30; вул. Молодіжна: 55, 57, 59, 63, 65, 
69; вул. Сєдова: 13

2184 / 1 вул. Сєдова, 7, м. Бо-
ярка, Києво-Свято-
шинський р-н, Київ-
ська обл., 08150

Боярська гім-
назія, фойє, 
1-й поверх

вул. Сєдова, 7, м. Боярка, 
Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

Боярська гімназія, хол, 
каб.6, 1-й поверх

№ 
дільни-
ці

Опис меж виборчої дільниці Поточна к-сть виборців на 
виборчій дільниці 
(без «вибувших») / НСП Адреса М і с ц е з н а х о -

дження
Адреса Місцезнаходження

Приміщення для голосування Приміщення дільничної виборчої комісії

ВІДОМОСТІ
про виборчі дільниці на постійній основі по округу № 95 м. Боярка

 станом на 15.09.2015 

У БОЯРЦІ ПРОВЕДЕНО ВІЙСЬКОВИЙ ВИШКІЛ
До участі долучились во-

лонтери, представники громад-
ських організацій та самооборо-
ни, районний відділ внутрішніх 
справ, загони територіальної 
самооборони. 

Для учасників вишколу 
проведено інструктажі з питань 
надання медичної допомоги, 
роботи з рацією та поводження 
зі зброєю. 

Заступник міського голови 
Олександр Красовський вру-
чив грамоти найактивнішим 
учасникам зборів. А начальник 
ВОС Боярської міської ради         
Олександр Стороженко наголо-
сив, що подібні вишколи підно-
сять бойовий дух та підвищують 
рівень знань учасників загонів 
територіальної оборони. 

З ініціативи Боярської міської ради, 12 вересня поблизу Боярки 
на полігоні ГО «Орли» відбувся другий навчальний збір «Захисти Ві-
тчизну». Голова ГО Сергій Орловський зазначив, що лише торік від-
булося навчання для 5 тисяч осіб. 

Основні заходи щодо запо-
бігання можливого терорис-
тичного акту

• не беріть у вагоні по-
їзда, у під’їзді або на вулиці 
нічийні пакети (сумки), не 
підпускайте до них інших. 
Повідомте про знахідку спів-
робітника міліції.

• у присутності терористів 
не виказуйте своє невдоволен-
ня, утримайтеся від різких ру-
хів, лементу й стогонів;

• при погрозі застосування 

терористами зброї, лягайте на 
живіт, захищаючи голову ру-
ками, подалі від вікон, заскле-
них дверей, проходів, сходів;

• використайте будь-яку 
можливість для порятунку;

• якщо відбувся вибух – 
вживайте заходів щодо недо-
пущення пожежі та паніки, 
надайте домедичну допомогу 
постраждалим;

• намагайтеся запам’ятати 
прикмети підозрілих людей і 
повідомте їх співробітникам 
спецслужб, які прибули.

ДІЇ В РАЗІ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ

МІСЦЕВІ ВИБОРИ
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Відповідно до пункту 25 «Пра-
вил обліку громадян, які потребу-
ють поліпшення житлових умов 
і надання їм жилих приміщень в 
Українській РСР», затверджених 
Постановою Ради Міністрів Україн-
ської РСР від 11.12.1984 р. № 470, 
виконавчий комітет Боярської 
міської ради з 1 жовтня до 31 груд-
ня 2015 року проводить перереє-
страцію громадян, які перебува-
ють на квартирному обліку, в ході 
якої перевіряються їх облікові дані. 

Запрошуємо мешканців міс-
та Боярка, які перебувають 
на квартирному обліку, до 31 
грудня 2015 року звернутися до 

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН, ЯКІ 
ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ОБЛІКУ ОСІБ 
ТА ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ 
ЖИТЛОВИХ УМОВ

виконкому Боярської міської 
ради (каб. № 14, тел. 40-371) 
для уточнення облікових даних 
у справах квартирного обліку. 

Для перевірки облікових 
даних громадяни мають подати 
документи:

• довідку з місця проживан-
ня про склад сім’ї та реєстрацію 
за встановленою формою з за-
значенням загальної та жилої 
площі житлового приміщення;

• довідки з місця роботи повно-
літніх членів сім’ї (в довідці вказу-
ється: де, з якого часу, на який посаді 
працює особа, чи перебуває на квар-
тирному обліку за місцем роботи).

16 вересня відбулись чергове 
засідання Боярської міської ви-
борчої комісії. У роботі взяли 
участь 15 членів комісії. Голо-
вні питання порядку денного: 
затвердження графіку роботи та 
переліку виборчих округів м. Бо-
ярка на час проведення чергових 

ВИЗНАЧЕНО ВИБОРЧІ ОКРУГИ

ПЕРЕЛІК 
виборчих округів м. Боярка на час проведення чергових виборів депутатів місцевих рад 

та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року 

виборів депутатів місцевих рад 
та сільських, селищних, міських 
голів 25 жовтня 2015 року. 

Голова міської виборчої комі-
сії Володимир Середюк повідо-
мив присутніх, що згідно з Держ-
реєстром, кількість виборців у 
Боярці – 28881 особа. 

№ дільниці/
п р и м і щ е н н я 
для голос.

№
окр.

Межі округу К і л ь -
кість 
в и б о р -
ців

320564,
БК, вул. 
Шевченка, 82

1 вул. Агрономічна, вул. Декабристів: 19–53, 
вул. Зелена, вул. Комсомольська, вул. Лисен-
ка: 13, 15–15-а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29-а, 31, 35, 
37/10, 70/8–148, вул. Матросова, вул. Некрасова, 
вул. Фестивальна, пров. Байкальський, пров. Во-
линський, пров. Зелений, пров. Матросова, 
пров. Озерний, тупик Зелений.

760

320564
БК, вул. 
Шевченка, 82

2 вул. Франка: 64–64/1, 66, 68–70-а, 72–192/2; 
вул. Шевченка: 84–92, 98, 100–193, 
пров. Радгоспний, тупик Іванівський.

850

320565,
МНВК, вул. 
Самійленка, 2

3 вул. Амбулаторна, вул. Артилерійська, вул. Ва-
сильківська, вул. Горького, вул. Декабристів: 
3–17/6; вул. І Піщана, вул. ІІ Піщана, вул. Крило-
ва, вул. Лікарняна, вул. Набережна, вул. Першо-
травнева, вул. Піонерська, пров. Васильківський, 
пров. Лікарняний, пров. П’ятигорський, 
пров. Старий, тупик Набережний, тупик Вітвистий.

817

320565 МНВК,  
320566 РайСЕС

4 вул. Київська, вул. Самійленка, вул. Франка: 
2/2–63, 65–65-а, 67–67-а, 71;
пров. Київський, пров. Криворізький, пров. Про-
летарський.

772

320566,
РайСЕС,
вул.Вокзальна, 2

5 вул. Азовська, вул. Вокзальна, вул. Жовтнева: 
1–33/3, 35–35/4, 37; вул. Кібенка: 3–45; 
вул. Кооперативна, вул. Лугова, вул. Пролетарська, 
вул. Східна, пров. Базарний, пров. Вокзальний.

778

320567,
ЗОШ № 2

6 вул. Баумана, вул. Богданівська, вул. Жовтнева: 34, 36, 
38–109, б/н; вул. Комсомольців 20-х років, вул. Лісна, вул. 
Лісодослідна, вул. Новобогданівська, вул. Паркова, вул. 
Садова, 4–43/1, пров. Житомирський, пров. Жовтневий, 
пров. Лісний, пров. Парковий, пров. Сосновий.

856

320567 вул. 
Жовтнева, 49 
320569, бібліоте-
ка, Молодіжна 77

7 вул. Білогородська: 1, 3, 5, 7, 15/2, 19, 19/3–19/16;

вул. Хрещатик, пров. Білогородський, 
пров. Кримський, пров. Малий, пров. Пол-
тавський, пров. Сумський, тупик Білогородський.

869

320568,
ЗОШ № 1,
вул. Лисенка, 11/23

8 вул. Будаївська, вул. Будьонного, вул. Вишне-
ва, вул. Деснянська, вул. Зоряна, вул. Кібенка: 
47/35–158; вул. Лисенка: 3–12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32–34-а, 36, 38–68/9; вул. Нова, 
вул. Прорізна, Сонячна, вул. Тарасівська, Ягід-
на, Ясна, вул. Прорізна, пров. Донбаський, пров. 
Харківський, пров. Читинський.

878

320563
Коледж 
320568, 
ЗОШ № 1,
Лисенка, 11/23

9 територія Технікуму; 

вул. Загородня, вул. Польова, вул. Шевченка: 
4–83-а, 93–97/1, 99.

833

320569
бібліотека,
вул. Молодіжна, 77

10 вул. Волгоградська, вул. Герцена, вул. Іркутська, 
вул. Коротка, вул. Лазо, вул. Печерська, вул. Са-
халінська, вул. Уральська, вул. 40 років Жовтня: 
78–118.

835

320569,
бібліотека, 
вул. Молодіжна, 77

11 вул. Гоголя: 64/24–76/5, 79–89; вул. Дачна, 
вул. Зеленогірська, вул. П.Сагайдачного: 92, 99–
109/1; вул. Молодіжна: 71, 73, 75, 84–110/2, 76-
а,83, 122 вул. Полярна, вул. Сєдова: 40, 44–75/2; 
вул.40 років Жовтня: 53 та 53-а.

936

320570, ЦТМ 
«Оберіг» 

12 вул. Білогородська, 25, 27. 884

320570, ЦТМ 
«Оберіг» 

13 вул. Білогородська, 21, 23. Гоголя 58. 965

320571,
ЗОШ № 3,
вул. Леніна, 62

14 вул. Білогородська: 17–17/2, 19-а, вул. Бульвар-
на: 1–30, 32–62/29; вул. Гоголя 37, 39/1–39/2, 
вул. Космонавтів, вул. Московська: 49/14–61/4; 
вул.40 років Жовтня: 54/2–74/2, вул. 8-го Березня.

726  

320571,
ЗОШ № 3,
вул. Леніна, 62

15 вул. Гоголя: 41-56 , вул. Дежньова: 2, 5, 12–42, 
44–46, 50; вул. Заводська: 4–21/18, 26–31; 
вул. Коваленка, вул. П. Сагайдачного: 64–91/19, 
93–97/17; вул. Лінійна: 3– 24/1, 29, 31–36.

919

320572, 
ДЮСШ

16 вул. Білогородська, 41, 43, 45, 49. 861

320572, 
ДЮСШ

17 вул. Білогородська: 51–51 к. 5, 57/3, 63, Лінія 12, 
Лінія 16, Лінія 18, Лінія 7.

849

320572, ДЮСШ,
321404, 
ЗОШ № 5

18 вул. Білогородська, 134; 

144, вул. Мічуріна.

908

320573, 
Гімназія,
вул. Сєдова, 7

19 вул. Білогородська: 126–132, 134-а, 136–142, 150, 
вул. Будівельна, вул. Бульварна: 64–72, 73/1–76, 
76/2–93; вул. Газова, вул. Дежньова: 43, 47–49, 
50/61–66, 70–81/32; вул. Заводська: 34–51; 
вул. Індустріальна, вул. Капітальна,
 вул. Лінійна: 39–84/15; вул. Світлогірська, 
вул. Сєдова: 3, 4/63, 6/3, 7/43,  14–38/2, 42. вул. Лінія 5.

899

320573, Гімназія, 
вул. Сєдова, 7.

20 вул. Молодіжна, 67 70, 72–72-а, 74, 76; 
вул. Сєдова, 11.

893

320573, Гімназія,
вул. Сєдова, 7
321404, Гімназія,
вул. Сєдова, 7

21 вул. Сєдова 5, 9, вул. Молодіжна 55, 57, 59, 63. 835

321404, Гімназія,
 вул. Сєдова, 7
320571, ЗОШ № 3

22 вул. Лінійна: 28, вул. Молодіжна 65; 

вул. Гоголя: 78.

782

320569, 
бібліотека  
321404, Гімназія  

23 вул. Лінійна, 30, вул. Сєдова 13; 
 
вул. Молодіжна: 69, 77.

830

320574, ЖЕК,
вул. Леніна, 30

24 вул. Енгельса, вул. Кірова, вул. П. Сагайдачного: 
1/49–28, 46; вул. Ленінградська, вул. Миру, вул. 
Московська: 3–47/10, вул. Радянська,  
вул. Свободи,  вул. Лінія 25, вул. Лінія 30, 
вул. Лінія 33, вул. Лінія 34.

862

320574, ЖЕК,
вул. Леніна, 30

25 вул. Б. Хмельницького: 1–72/27, вул.Білогород-
ська: 2, 4, 6, 8–14, 16, 18, 20–20-а, 22, 26, 29–40, 
42, 44,  46-а–48, 50, 52–56, 58/1–60, вул. Ватутіна, 
вул. Возз’єднання, вул. Громова, вул. Дніпров-
ська, вул. Кавказька, вул. Садова: 45–73, 
вул. Фрунзе, вул. Чкалова, вул.40 років Жов-
тня:3–35, 37 , 39/54–43; пров. Артеківський, 
пров. Кавказький.

869

320575, 
ЗОШ № 5 

26 вул. Білогородська: 62–62/48, 64-а–124/53, 
вул. Гоголя: 3–36, 38–38/14, 40/7, вул. Калініна, 
вул. Крупської, вул. Леніна: 33–45, 47–59; 
вул. Партизанська, вул. Пастернака: 1–31, 33, 
35–37, 95-б, вул. Тургенєва: 1-21,2-32, 
пров. Руднєва.

861

320575, 
ЗОШ № 5

27 вул. Квіткова 1-14, вул. Лесі Українки, вул. Коро-
ленка: 3–55, 57/1–57/2, вул. Лермонтова, 
вул. Островського: 3–66, вул. Проектуєма, 
вул. Пушкіна: 5/35–56; вул. Рєпіна: 1–52, 56, 60; 
вул. Тургенєва: 23-85, 34-106.

834

320575, ЗОШ № 5, вул. 
Б.Хмельницького, 57-а
320576, Гуртожиток, вул. 
Молодіжна, 12/2

28 вул. Молодіжна: 1А–4,  5–5/1, 6, 7, 8-10,  11–12, 
12/2,  13–52, 56, 58, 60–62/2;  

вул. Саксаганського. 

785 

321403, 
ЗОШ № 5, 
вул. Б. Хмель-
ницького, 57-а

29 вул. Коцюбинського, 1-49,51, вул. Пушкіна: 
1–2/73; вул. Чернишевського: 2–21, 23, 25, 27, 29, 
31–31/1, 33, 35, 37–43, вул. Яблунева 1-13. 
вул. Незалежності (50 років Жовтня): 10–71-а.

870

321403, 
ЗОШ № 5, 
вул. Б. Хмель-
ницького, 57-а
320576, Гуртожиток, 
вул. Молодіжна, 12/2

30 вул. Б.Хмельницького: 74, 74/22–82 , 
вул. Б.Хмельницького: 83–105; 

вул. Ворошилова: 23. 

946

320576, Гурто-
житок, вул. Мо-
лодіжна, 12/2

31 вул. Боженка, вул. Жуковського: 1-14/2, вул. 
Маяковського (крім будинків № 41, 47), вул. За-
лізнична, вул. Котовського, вул. Магістральна, 
вул. Незалежності (50 років Жовтня): 1–8; пров. 
Банний.

858

320577, ЗОШ № 4,
вул. Дзержинсько-
го, 28

32 вул. Пастернака: 32, 34, 39–94/45, 96/42–143/4; 
вул. Фурманова, вул. Квіткова: 17–32, вул. Ко-
роленка: 56–56/1, 58–73; вул. Коцюбинського: 
50, 54–71/17; вул. Островського: 72; вул. Рєпіна: 
55, 57–59, 60/2–78, вул. Чапаєва, вул. Чернишев-
ського: 22–22/22, 24, 26–26/3, 28, 30, 32, 34/2, 36, 
51–61/13; вул. Яблунева: 17–36.

758

320577, 
ЗОШ № 4, 
вул. Дзержин-
ського, 28

33 вул. Богунського, вул. Ворошилова: 26, вул. Дзер-
жинського, вул. Жуковського: 24–39; вул. Кол-
госпна ,вул. Петровського, вул. Серафимовича, 
вул. Таращанська, вул. Толстого, вул. Черешнева, 
пров. Затишний.

818

320576, 
Г у р т о ж и т о к , 
вул. Молодіж-
на, 12/2
320577, ЗОШ № 
4, вул. Дзержин-
ського, 28

34 вул. Б. Хмельницького: 110–131, вул. Ворошило-
ва: 1–22, 30–36/108-б, вул. Маяковського 41, 47; 

вул. Щорса.

819 

Комісія працює у приміщенні 
Боярської міської ради (каб. № 8) 
з 9:00 до 18:00, перерва з 13:00 до 
14:00, тел.: (04598) 40-275. 
До складу Боярської міської виборчої 
комісії увійшли:

Голова комісії – Середюк 
Володимир Вікторович, 1952 
року народження,

Радикальна партія Олега 
Ляшка;

Заступник голови комісії – 
Кожедуб Ганна Сергіївна, 1991 
року народження, Політична 
партія «Конкретних справ»;

Секретар комісії – Безно-
сенко Віктор Анатолійович, 
1980 року народження, По-
літична партія «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ».
Члени комісії:

Петренко Людмила Мико-
лаївна, 1957 року народження, 
Політична партія «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність»;

Дідик Вікторія Володими-
рівна, 1985 року народження, 
Політична партія «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність»;

Городицька Валентина Іва-
нівна, 1971 року народження, 
Радикальна партія Олега Ляшка;

Зелена Галина Олексіївна, 
1974 року народження, Ради-
кальна партія Олега Ляшка;

Яровий Віктор Микола-
йович, 1957 року народження, 
Політична партія «Об’єднання 
«Самопоміч»;

Мілевський Микола Григо-
рович, 1955 року народження, 
Політична партія «Об’єднання 
«Самопоміч»;

Лавриненко Іван Іванович, 
1956 року народження, Всеукра-
їнське об’єднання «Батьківщина»;

Шулькевич Наталія Пе-
трівна, 1952 року народження,                   
Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»;

Топчій Олексій Ігорович, 
1985 року народження, По-
літична партія «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ»;

Клімашевська Віра Василівна, 
1969 року народження, Політич-
на партія «Опозиційний блок»;

Сажин Валерій Вікторович, 
1948 року народження, Політич-
на партія «Опозиційний блок»;

Заєць Людмила Іванівна, 1964 
року народження, Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»;

Слабінський Володимир Іва-
нович, 1952 року народження, 
Політична партія «Об’єднання 
«Самопоміч»;

Микитенко Ігор Олексан-
дрович, 1975 року народження, 
Політична партія «Наш край»;

Курбонов Роман Баходиро-
вич, 1992 року народження, По-
літична партія «Нові обличчя».

СФОРМОВАНО 
МІСЬКУ 
ВИБОРЧУ 
КОМІСІЮ

13 вересня відбулось перше 
засідання міської виборчої комі-
сії. Як повідомив голова комісії 
Володимир Середюк, у засіданні 
взяли участь 17 з обраних осіб. 
Усі присутні прийняли присягу. 

МІСЦЕВІ ВИБОРИ

1. Ніна Феодосіївна Харчук – 
відомий громадський діяч, за-
служений журналіст України, 
відповідальний секретар жур-
налу «Всесвіт», автор понад 700 
історичних, мистецтвознавчих, 
політичних публікацій, ініці-
атор створення і перший лау-
реат премії імені Володимира 
Самійленка Боярської міської 
ради, депутат Боярської місь-
кої ради 5-ти скликань, голова 
постійної депутатської комісії 
з питань регламенту та депутат-
ської етики, яка, на жаль, цього 
року відійшла у вічність. 

2. Стратілат Парасковія Іла-
ріонівна – незмінний нотаріус 
Боярки впродовж 43 років (із 
52-х річного трудового стажу), 
надавала нотаріальні послуги 
мешканцям Боярки та всього 
Києво-Святошинського ра-
йону. Згідно зі статистичними 
даними, за період її роботи на 
прийомі у нотаріуса побува-

ло понад 100 тисяч громадян, 
оформлено спадкових докумен-
тів – понад 15 тисяч.

Три скликання поспіль 
обиралась депутатом Бояр-
ської міської ради, понад 20 
років була членом Опікунської 
ради Боярської міської ради. 
Перебуваючи на пенсії, Стра-
тілат Парасковія Іларіонівна 
долучилась до благодійної ді-
яльності і надає значну матері-
альну допомогу інвалідам ВВВ, 
воїнам АТО.

3. Овчиннікова Олександра 
Йосипівна – 54 роки пропра-
цювала у Боярській ЗОШ № 1 
вчителем математики. На тере-
нах історичної частини Боярки 
немає родини, де не було б її 
вихованців, багато із яких ста-
ли видатними особистостями 
України. 

Олександра Йосипівна – ви-
сококваліфікований фахівець, 
один із найкращих учителів 
району, «Відмінник народної 
освіти», нагороджена відзна-
ками районного, обласного та 
всеукраїнського рівня. 

Продовження зі стор.  3
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   Телеканал 1+1

06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля»
10:45 «Міняю жінку - 8»
12:00 ТСН
12:20 Х/ф «Службовий роман» 
(1)
15:45 «Сімейні мелодрами -3»
16:45 ТСН
17:15 Т/с «Заборонене кохан-
ня» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Між нами, дівча-
тами» (1)
22:00 «Гроші»
23:15 ТСН
23:30 «Мінкульт»
00:00 Х/ф «Термінатор» (2)
02:05 Х/ф «Чужі проти хижа-
ка-2» (3)
03:35 Т/с «Ангел» (2)
05:05 «Служба розшуку дітей»
05:10 «Телемагазин»

   ICTV

01:35 «Зло». Х/ф (2)
03:05 Вражаючі сюжети про 
роботу поліції
03:40 «У полі зору». Т/с
05:00 «Рюрики». Т/с
05:15 Служба розшуку дітей
05:20 М/с «Пригоди мульти-
нят»
06:00 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
06:50 Факти тижня з Оксаною 
Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з Костянтином 
Стогнієм
10:15 Дивитись усім!
11:45 Труба містера Сосиски
12:45 Факти. День
13:10 «Місія нездійсненна-3». 
Х/ф
15:45 Факти. День
16:20 «Місія нездійсненна-4. 
Протокол «Фантом». Х/ф
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Дістало!
21:05 Факти. Вечір
21:25 Свобода слова з Андрієм 
Куликовим

   Інтер

04:50 «Подробиці тижня»
06:35 и
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Х/ф «Тариф «Щаслива 
родина»»
11:15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:25 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
15:00 «Жди меня»
16:00 Новини
16:15 «Жди меня»
17:40 Новини
18:00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Рідкісна група 
крові»
23:05 Т/с «Ластівчине гніздо»
02:00 Т/с «Скандал 3» (2)
02:40 Д/с «Легенди бандит-
ського Києва»
03:25 Т/с «Ластівчине гніздо»

   Новий Канал

06:00 Kids Time
06:05 М/с «Губка Боб - Прямо-
кутні Штани»
07:15 Kids Time
07:17 Т/с «Друзі»
11:10 Т/с «Щасливі разом»
12:10 М/ф «Помпеї»
14:15 М/ф «Шрек 2»
16:05 Т/с «Не родись врод-
лива»
18:00 Абзац!
19:00 Ревізор
21:35 Страсті за ревізором
23:45 Дешево і сердито
00:45 Х/ф «Спокуса» (2)
02:55 Абзац!
03:50 Служба розшуку дітей
03:55 Зона ночі

   СТБ

05:40 «Все буде добре!»
07:35 «Все буде смачно!»
08:30 «За живе!»
09:40 «Зіркове життя. Прокляті 
нагородами»
10:35 «Зіркове життя. Покара-
ні за роль»
11:30 «Битва екстрасенсів»
12:55 «Україна має талант!-6»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
19:55 «Хата на тата»

22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Хата на тата»
23:10 «Детектор брехні 7»
00:15 «Один за всіх»
01:25 Х/ф «Щит і меч»(1)
03:00 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Події тижня з Олегом 
Панютою
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:15 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
12:40 Реальна містика
13:25 Т/с «Процес» (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Процес» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Х/ф «Щаслива» (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Міняючи реаль-
ність» 
01:45 Події
02:30 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

03:45 Зірковий шлях
04:30 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці» (1)
05:25 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:20 Про головне
10:20 Перша студія
11:00 Д/ф «Дорогами Сак-
сонії»
11:40 Д/ф «Поцілунок Путіна»
12:25 «План на завтра» з Анас-
тасією Рінгіс
13:00 Новини
13:15 Вікно в Америку

13:35 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
15:20 Казки Лірника Сашка
15:30 Фольк-music
16:35 Т/с «Білявка»
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:30 Дорогі депутати
20:00 Перша шпальта
20:30 Ексклюзивне інтерв’ю 
Андерса Аслунда, старшого 
наукового співробітника 
ATLANTIC COUNCIL
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 Подорожні
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини
01:35 Д/ф «Раїса Недашків-
ська. Те, що не вмирає»
02:20 Телевистава «Безта-
ланна»
04:35 Д/с «Палітри»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:05 М/с «Губка Боб - Пря-
мокутні Штани»
07:15 Kіds Tіme
07:20 Т/с «Друзі»
10:50 Т/с «Не родись врод-
лива»
18:00 Абзац!
19:00 Половинки
21:00 Х/ф «Інший світ: Про-
будження»
22:50 Х/ф «Я знаю, що ви 
зробили минулого літа» (2)
00:45 Х/ф «Якби погляди 
могли вбивати»
02:30 Абзац!
03:30 Зона ночі

   СТБ

05:25 «Вікна-Новини»
06:00 «Все буде добре!»
07:55 «Все буде смачно!»
08:50 «За живе!»
10:00 «Зіркове життя. Ко-
хання без штампу»
10:55 «Зіркове життя. Діти, 
знищені талантом»
11:55 «Битва екстрасенсів»
13:20 «Україна має та-
лант!-6»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
19:55 «Врятуйте нашу сім’ю - 4»

22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Врятуйте нашу сім’ю 
- 4»
00:05 «Один за всіх»
01:10 Х/ф «Щит і меч»(1)
03:05 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Реальна містика
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:15 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
12:40 Реальна містика
13:25 Х/ф «Мама виходить 
заміж» (1)
15:00 Події
15:30 Х/ф «Мама виходить 
заміж» (1)
16:10 Т/с «Жіночий лікар 
2» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:30 Футбол. Ліга Чем-
піонів УЄФА «Маккабі» - 
«Динамо»
23:50 Події дня
00:10 Т/с «C.S.I.: Місце зло-
чину Маямі 2 сезон» (2)

02:00 Події
02:50 Х/ф «Міняючи реаль-
ність» (2)
04:35 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці» (1)
05:25 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:20 Про головне
10:10 Подорожні
11:00 Український корт
11:35 Ексклюзивне інтерв’ю 
Андерса Аслунда, старшого 
наукового співробітника 
ATLANTIC COUNCIL
11:55 Уряд на зв’язку з гро-

мадянами
12:25 Дорогі депутати
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
15:10 Казки Лірника Сашка
15:20 Хочу бути
15:45 Чоловічий клуб. Спорт
16:45 Чоловічий клуб
17:20 Д/с «Сага старовинної 
пущі»
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:30 ДебатиPRO
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 Війна і мир
22:40 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Вертикаль влади
23:55 Погода
00:00 Підсумки
00:20 На слуху
00:40 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини
01:35 Д/с «Сага старовинної 
пущі»
02:30 Т/с «Земля вітрів»
04:35 Д/с «Палітри»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля»
10:45 «Міняю жінку - 8»
12:00 ТСН
12:25 Т/с «Між нами, ді-
вчатами» (1)
13:25 «Ворожка»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені - 4»
15:45 «Сімейні мелодрами 
-3»
16:45 ТСН
17:15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Між нами, ді-
вчатами» (1)
22:00 «Світ навиворіт 6»
23:15 ТСН
00:00 Х/ф «Чужі проти 
хижака-2» (3)
01:55 Х/ф «Командо» (2)
03:20 Х/ф «Та, що породжує 

вогонь» (2)
05:05 «Служба розшуку 
дітей»
05:10 «Телемагазин»

   ICTV

00:15 «Співучасник». Х/ф (2)
02:25 «Після судного дня». Х/ф (2)
03:55 «У полі зору». Т/с
05:20 Провокатор
06:05 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:05 Антизомбі
11:10 «Морська поліція. 
Спецвідділ». Т/с
12:45 Факти. День
13:20 «Код Костянтина». Т/с
14:15 «Слідчі». Т/с
15:45 Факти. День
16:25 «Слідчі». Т/с
16:50 «Відділ 44». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Громадянська оборона
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Пес». Т/с
22:25 «Відділ 44». Т/с
23:20 «Морська поліція. 
Спецвідділ». Т/с

   Інтер

05:35 «Подробиці»
06:35 и
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Рідкісна група 
крові»
11:40 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
16:00 Новини
16:15 «Судові справи»
16:45 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Рідкісна група 
крові»
23:05 Т/с «Ластівчине 
гніздо»
01:55 Т/с «Скандал 3» (2)
02:40 Д/с «Легенди бандит-
ського Києва»
03:20 Т/с «Ластівчине 
гніздо»

Вівторок, 29 вересня

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля - 2»
10:45 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 8
12:00 ТСН
12:25 Т/с «Між нами, дівча-
тами» (1)
13:25 «Ворожка»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені - 4»
15:45 «Сімейні мелодрами -3»
16:45 ТСН
17:15 Т/с «Заборонене кохання» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Між нами, дівча-
тами» (1)
22:00 «Життя без обману»
23:15 ТСН
00:00 Х/ф «Командо» (2)
01:50 Х/Ф «Медальйон» (2)
03:20 Х/Ф «Мамусі» (1)
05:00 «Служба розшуку дітей»
05:05 «Телемагазин»

   ICTV

01:05 «Після судного дня». 
Х/ф (2)
03:00 «У полі зору». Т/с
05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Студія Вашинтон
05:15 Провокатор
06:05 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:05 Антизомбі
11:05 «Морська поліція. 
Спецвідділ». Т/с
12:45 Факти. День
13:15 «Код Костянтина». Т/с
14:10 «Слідчі». Т/с
15:45 Факти. День
16:25 «Слідчі». Т/с
16:50 «Відділ 44». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Секретний фронт
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Пес». Т/с
22:25 «Відділ 44». Т/с
23:25 «Морська поліція. 
Спецвідділ». Т/с

   Інтер

05:35 «Подробиці»

07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Рідкісна група 
крові»
11:40 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
16:00 Новини
16:15 «Судові справи»
16:45 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Рідкісна група 
крові»
23:05 Т/с «Ластівчине гніздо»
01:55 Т/с «Скандал 3» (2)
02:40 Д/с «Легенди бандит-
ського Києва»
03:20 Т/с «Ластівчине гніздо»

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme

06:05 М/с «Губка Боб - Пря-
мокутні Штани»
07:15 Kіds Tіme
07:17 Т/с «Друзі»
11:15 Т/с «Щасливі разом»
16:10 Т/с «Не родись врод-
лива»
18:00 Абзац!
19:00 Хто зверху? - 4
20:55 Х/ф «Сайлент Хілл» (3)
23:20 Х/ф «Сайлент Хілл 
2» (3)
01:15 Х/ф «Я знаю, що ви 
зробили минулого літа» (2)
03:05 Абзац!
04:00 Служба розшуку дітей
04:05 Т/с «Щоденники 
вампіра» (2)
04:55 Зона ночі

   СТБ

05:40 «Вікна-Новини»
06:15 «Все буде добре!»
08:10 «Все буде смачно!»
09:05 «За живе!»
10:15 «Зіркове життя. Життя 
після самогубства»
11:10 «Зіркове життя. До-
питися до слави»
12:05 «Битва екстрасенсів»
13:30 «Україна має талант!-6»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
19:55 «МастерШеф - 5»

22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «МастерШеф - 5»
00:30 «Один за всіх»
01:45 Х/ф «Щит і меч»(1)
03:05 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Т/с «Жіночий лікар 
2» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:15 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
12:40 Реальна містика
13:25 Х/ф «Щаслива» (1)
15:00 Події
15:30 Х/ф «Щаслива» (1)
16:10 Т/с «Жіночий лікар 
2» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:30 Футбол. Ліга Чемпіонів 
УЄФА «Шахтар»- «ПСЖ»
23:50 Події дня
00:10 Т/с «C.S.I.: Місце зло-
чину Маямі 2 сезон» (2)
02:00 Події
02:50 Т/с «C.S.I.: Місце зло-

чину Маямі» (2)
04:10 Зірковий шлях
04:35 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці» (1)
05:25 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:35 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:20 Про головне
10:05 ДебатиPRO
11:30 «Prіme-tіme» з Мирос-
лавою Гонгадзе
12:00 Засідання Кабінету 
Міністрів України
13:00 Новини

13:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця старого мосту»
15:10 Казки Лірника Сашка
15:20 М/с «Друзі-янголи»
15:35 Як це?
15:55 Музичне турне. Живу - 
люблю. Н.Шестак
17:20 Д/с «Сага старовинної 
пущі»
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:40 Т/с «Білявка»
20:30 Вересень
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 Слідство. Інфо
22:30 Погода
22:40 Мегалот
22:45 З перших вуст
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 Тепло. Ua
23:35 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини
01:35 Д/с «Сага старовинної пущі»
02:30 Т/с «Земля вітрів»
04:35 Д/с «Палітри»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

Середа, 30 вересня

TV-МАРШРУТ
В і т а є м о  н о р у  п а в л а  Я к о в и ч а  з  9 0 - р і ч ч я м 

З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко

Понеділок, 28 вересня



725 вересня 2015
№ 18 (276) TV-МАРШРУТ
Четвер, 1 жовтня
   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля - 2»
10:45 «Міняю жінку - 3»
12:00 ТСН
12:25 Т/с «Між нами, дівчатами» 
(1)
13:25 «Ворожка»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені - 4»
15:45 «Сімейні мелодрами -3»
16:45 ТСН
17:15 Т/с «Заборонене кохання» 
(1)
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Між нами, дівчатами» 
(1)
22:00 «Міняю жінку - 10»
23:15 ТСН
00:00 Х/Ф «Медальйон» (2)
01:50 Бредлі Купер у трилері «Об-
ласті темряви» (2)
03:25 ТСН

03:55 «Супергерої»
05:05 «Телемагазин»

   ICTV

01:05 «Ціль номер один». Х/ф (2)
03:10 «У полі зору». Т/с
05:15 Студія Вашинтон
05:20 Провокатор
06:05 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з Кос-
тянтином Стогнієм
09:55 Антизомбі
11:00 «Морська поліція. Спецвід-
діл». Т/с
12:45 Факти. День
13:10 «Код Костянтина». Т/с
14:05 «Слідчі». Т/с
15:45 Факти. День
16:25 «Слідчі». Т/с
16:50 «Відділ 44». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з Кос-
тянтином Стогнієм
20:20 Інсайдер
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Пес». Т/с
22:25 «Відділ 44». Т/с
23:20 «Морська поліція. Спецвід-
діл». Т/с

   Інтер

05:35 «Подробиці»

06:35 и
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Рідкісна група крові»
11:40 Д/с «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
16:00 Новини
16:15 «Судові справи»
16:45 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Рідкісна група крові»
23:05 Т/с «Ластівчине гніздо» 
02:00 Т/с «Скандал 3» (2)
02:40 Д/с «Легенди бандитського 
Києва»
03:25 Т/с «Ластівчине гніздо» 

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:05 М/с «Губка Боб - Прямокут-

ні Штани»
07:15 Kіds Tіme
07:17 Т/с «Друзі»
11:05 Т/с «Моя прекрасна нянька»
16:10 Т/с «Не родись вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Суперінтуїція
20:25 Х/ф «Привид будинку на 
пагорбі»
22:35 Х/ф «13 привидів»
00:25 Х/ф «Інший світ: Пробу-
дження» (3)
02:10 Абзац!
03:10 Служба розшуку дітей
03:15 Т/с «Щоденники вампіра» 
(2)
04:50 Зона ночі

   СТБ

05:45 «Вікна-Новини»
06:20 «Все буде добре!»
08:15 «Все буде смачно!»
09:10 «За живе!»
10:25 «Зіркове життя. У полоні 
батьківської слави»
11:20 «Зіркове життя. Дружина на 
мільйон»
12:20 «Битва екстрасенсів»
13:55 «Україна має талант!-6»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
19:55 «Зважені та щасливі - 5»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Зважені та щасливі - 5»

23:55 «Один за всіх»
01:00 Х/ф «Щит і меч»(1)
02:25 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Т/с «Жіночий лікар 2» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:15 Ток-шоу «Говорить Україна»
12:40 Реальна містика
13:25 Х/ф «Біла сукня» (1)
15:00 Події
15:30 Х/ф «Біла сукня» (1)
16:10 Т/с «Жіночий лікар 2» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів. Таєм-
ниці» (1)
19:00 Події
19:45 Футбол. Ліга Європи УЄФА 
«Русенборг»- «Дніпро»
22:00 Реальна містика
23:00 Події дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі 2 сезон» (2)
01:20 Події
02:15 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі» (2)
03:45 Зірковий шлях
04:35 Т/с «Клан ювелірів. Таєм-
ниці» (1)
05:25 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Тепло. Ua
07:40 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:20 Про головне
10:15 Війна і мир
10:55 Погода
11:00 Вікно в Америку
11:30 Д/с «Клуб пригод»
11:55 Вересень
12:20 Слідство. Інфо
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
14:20 Д/ф «Найбільший китай-
ський ресторан у світі»

15:10 Казки Лірника Сашка
15:20 М/с «Друзі-янголи»
15:35 Школа Мері Поппінс
15:50 Хто в домі хазяїн?
16:15 Надвечір’я. Долі
17:05 Світло
17:45 Книга ua
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:40 Т/с «Білявка»
20:30 «Prіme-tіme» з Мирославою 
Гонгадзе
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
22:25 Д/ф «Цивілізація Жовтої 
ріки»
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини
01:35 Д/ф «Герой не нашого часу. 
Юрій Мажуга»
02:30 Т/с «Земля вітрів»
04:35 Д/с «Палітри»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля - 2»
10:45 «Міняю жінку - 3»
12:00 ТСН
12:25 Т/с «Між нами, дівчатами» 
(1)
13:25 «Ворожка»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені - 4»
15:45 «Сімейні мелодрами -3»
16:45 ТСН
17:15 Т/с «Заборонене кохання» 
(1)
19:30 ТСН
20:15 «Шустер lіve»
00:15 «Х/ф «Області темряви» (2)
02:35 «Гроші»
03:35 «Шість кадрів»
04:55 «Шустер lіve»

   ICTV

01:05 «На відстані удару». Х/ф 
(2)
03:00 «У полі зору». Т/с
04:25 «Революція». Т/с
05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Студія Вашинтон
05:15 Провокатор
06:05 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:05 Антизомбі
11:05 «Морська поліція. Спец-
відділ». Т/с
12:45 Факти. День
13:15 «Код Костянтина». Т/с
14:10 «Слідчі». Т/с
15:45 Факти. День
16:25 «Слідчі». Т/с
16:50 «Відділ 44». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Антизомбі
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Пес». Т/с
22:25 «Відділ 44». Т/с
23:20 «Морська поліція. Спец-
відділ». Т/с

   Інтер

05:35 «Подробиці»
06:35 и

07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Рідкісна група крові»
11:40 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
16:00 Новини
16:15 «Судові справи»
16:45 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Ток-шоу «Чорне дзеркало»
00:00 Х/ф «Осінь у Нью-Йорку» 
(2)
02:05 «Подробиці»
02:50 Х/ф «Дике кохання»

   Новий Канал

06:00 Служба розшуку дітей
06:05 Kіds Tіme
06:07 М/с «Губка Боб - Прямо-

кутні Штани»
07:20 Kіds Tіme
07:22 Т/с «Друзі»
11:10 Т/с «Щасливі разом»
16:05 Супермодель по-
українськи
18:00 Абзац!
19:00 Супермодель по-
українськи
20:50 Половинки
23:05 Суперінтуїція
00:30 Стендап Шоу
01:25 Х/ф «Сайлент Хілл» (3)
03:50 Абзац!
04:50 Т/с «Щоденники вампіра» 
(2)
05:35 Зона ночі

   СТБ

05:25 Х/ф «Пропажа свідка»(1)
06:55 Х/ф «Вас чекає громадянка 
Ніканорова»(1)
08:45 «Зіркове життя. Правила 
вдалого розлучення»
09:40 «Зіркове життя. Пробачити 
зрадника»
10:25 Х/ф «П’ята група крові»(1)
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома»(1)
19:55 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-8»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-8»

00:20 Т/с «Коли ми вдо-
ма»(1)
01:40 Х/ф «Вас чекає громадянка 
Ніканорова»(1)
03:10 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Т/с «Жіночий лікар 2» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:15 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
12:40 Реальна містика
13:25 Х/ф «Мрії з пластиліну» (1)
15:00 Події
15:30 Х/ф «Мрії з пластиліну» (1)
16:10 Т/с «Жіночий лікар 2» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів. Таєм-
ниці» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Х/ф «Ця жінка до мене» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Місце зло-
чину Маямі 2 сезон» (2)
01:20 Події
02:15 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі» (2)
04:20 Т/с «Клан ювелірів. Таєм-

ниці» (1)
05:10 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Агровектор
06:30 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:35 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:20 Про головне
10:20 Д/ф «Цивілізація Жовтої 
ріки»
10:50 Погода
11:00 Д/ф «Революція: за і 
проти»
11:55 Д/с «Клуб пригод»
12:25 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:25 Х/ф «Далеко від вікна»
15:30 Казки Лірника Сашка
15:40 Спогади
16:10 Театральні сезони
16:45 Віра. Надія. Любов
17:40 Д/с «Повернення видів» 1с. 
«Білий лелека»
18:30 Новини
18:55 Про головне
19:40 Т/с «Білявка»
20:30 «План на завтра» з Анаста-
сією Рінгіс
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 Перша студія
22:40 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини
01:35 Д/ф «Це моє життя. Лариса 
Кадочникова»
02:30 Т/с «Земля вітрів»
04:35 Д/с «Палітри»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

П’ятниця, 2 жовтня

   Телеканал 1+1

08:45 «Світське життя»
09:45 ТСН
10:40 Т/с «Ще один шанс» (1)
14:20 «Вгадай ящик»
15:20 «Спеціальний випуск. 
Вечірній квартал»
16:15 «Вечірній квартал «
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН
20:15 «Українські сенсації»
21:00 «Ліга сміху. Чемпіонат 
України з гумору»
00:10 «Вгадай ящик»
01:10 Веслі Джон у трилері «Ві-
йна орків» (3)
03:00 Т/с «Ще один шанс» (1)
05:55 Марійчин кінозал. 

   ICTV

01:05 «Вороги». Х/ф (2)
02:45 «Революція». Т/с
04:05 Вражаючі сюжети про 
роботу поліції
06:15 Факти
06:40 М/с «Пригоди мульти-

нят»
07:20 Стоп-10
08:15 Провокатор
09:40 Секретний фронт
10:40 Антизомбі
11:35 Дістало!
12:35 Громадянська оборона
12:45 Факти. День
13:00 Громадянська оборона
13:45 Інсайдер
14:45 «Пес». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини. 
Підсумки з Костянтином 
Стогнієм
20:05 «Лара Крофт - розкрадач-
ка гробниць». Х/ф
22:00 «Лара Крофт - розкра-
дачка гробниць-2. Колиска 
життя». Х/ф

   Інтер

05:00 «Орел і Решка. Ювілей-
ний 2»
05:45 «Подробиці»
06:45 и
07:20 «Жди меня»

08:40 «Школа доктора Кома-
ровського»
09:30 Х/ф «Приморський 
бульвар»
12:15 «Кохання з першого 
погляду»
13:15 Х/ф «Чоловік на годину»
17:00 «Щастя з пробірки. Через 
9 місяців»
18:05 Т/с «Гордіїв вузол» 1-2сс
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Гордіїв вузол» 3-4сс. 
22:25 Х/ф «Навіщо ти пішов...» 
(2)
00:20 Х/ф «Тобі, справжньому»
03:10 Д/с «Легенди бандит-
ського Києва»
03:30 Х/ф «Ніагара»

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:05 М/с «Пригоди Джиммі 
Нейтрона»
08:15 Kіds Tіme
08:17 Єралаш
10:00 Дешево і сердито
11:00 Ревізор

13:40 Страсті за ревізором
15:45 Хто зверху? - 4
17:40 М/ф «Сезон полювання 
2»
19:05 М/ф «Шрек 3»
21:00 Х/ф «Персі Джексон і 
викрадач блискавок»
23:15 Х/ф «Привид будинку на 
пагорбі»
01:25 Х/ф «Сайлент Хілл 2» (3)
03:20 Т/с «Щоденники вампі-
ра» (2)
05:05 Зона ночі

   СТБ

04:40 Х/ф «Командир щасливої 
«Щуки»(1)
06:20 Х/ф «Максим Перепе-
лиця»(1)
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
10:40 Т/с «Коли ми вдома»(1)
12:00 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-8»
15:50 «Зважені та щасливі - 5»
19:00 «Х-Фактор - 6»
21:55 «Хата на тата»

00:30 Т/с «Коли ми вдома»(1)
01:40 Х/ф «Сказ про те, як цар 
Петро арапа одружив»(1)
03:25 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Т/с «Жіночий лікар 2» (1)
07:00 Події
07:15 Т/с «Жіночий лікар 2» (1)
08:50 Відверто з Машею Єф-
росініною
10:00 Зірковий шлях. Субота
11:00 Х/ф «Ця жінка до мене» 
(1)
13:00 Т/с «В очікуванні кохан-
ня» (1)
15:00 Події
15:20 Т/с «В очікуванні кохан-
ня» (1)
17:10 Т/с «Причал любові та 
надії» (1)
19:00 Події
19:40 Т/с «Причал любові та 
надії» (1)
22:00 Х/ф «Біла сукня» (1)
00:00 Зірковий шлях. Субота
01:00 Відверто з Машею Єф-

росініною
02:10 Події
02:50 Т/с «C.S.I.: Місце зло-
чину Маямі» (2)
04:20 Події
05:00 Реальна містика

   УТ 1

06:00 Підсумки
06:20 Погода
06:25 У просторі буття
07:00 Підсумки
07:20 Погода
07:25 На слуху
07:50 Вертикаль влади
08:20 АгроЕра. Підсумки
08:35 «Золотий гусак»
08:55 Погода
09:00 Погода
09:10 Казки Лірника Сашка
09:20 Хочу бути
10:00 Н.Онука. Інтерв’ю на 
даху
10:30 Книга ua
10:55 Х/ф «Далеко від вікна»
13:00 Світло
13:40 «Музична перерва». Кон-

цертна до Дня вчителя України
14:45 Д/с «Повернення видів» 
1с. «Білий лелека»
15:35 Богатирські ігри
16:30 Чоловічий клуб
17:00 Погода
17:15 Т/с «Польські свята»
19:50 Спецпроект «Розсекре-
чена історія: Україна в Другій 
світовій»
21:00 Новини
21:30 Погода
21:40 На пам’ять
22:10 Погода
22:20 Інша музика з Олексієм 
Коганом
22:40 Мегалот
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 Від першої особи. Під-
сумки
01:10 Погода
01:20 Надвечір’я. Долі
02:30 Т/с «Земля вітрів»
04:30 Д/с «Палітри»
05:00 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
05:30 Новини

Субота, 3 жовтня

Неділя, 4 жовтня
   Телеканал 1+1

06:15 Т/с «Людина з бульвару 
Капуцинів» (1)
08:15 «Українські сенсації»
09:00 Лотерея «Лото-Забава»
09:40 «Маша і ведмідь» (1)
10:05 ТСН
11:00 «Світ навиворіт 6»
12:10 «Інспектор Фреймут 2»
13:35 «Міняю жінку - 10»
14:50 «Чотири весілля 4»
16:10 «Чотири весілля 4»
17:30 Х/ф «Джентльмени 
удачі» (1)
19:20 «10 хвилин з прем’єр-
міністром»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Т/с «Даремна жертва» 
(2)
22:50 «Світське життя»
23:50 «Світське життя»
00:50 Т/с «Перший поверх» (1)
02:40 Т/с «Даремна жертва» 
(2)
04:05 «Шість кадрів»
04:45 «Телемагазин»
05:15 «ТСН-Тиждень»

   ICTV

00:10 «Парфумер. Історія 
одного убивці». Х/ф (2)
02:45 «Вороги». Х/ф (2)
04:15 «Революція». Т/с
06:10 Факти
06:40 М/с «Том і Джері у дитинстві»
07:20 «Грифон». Х/ф
09:10 Зірка YouTube
10:45 Дивитись усім!
11:40 Труба містера Сосиски
12:45 Факти. День
13:00 «Жага золота». Х/ф
14:40 «Лара Крофт - розкра-
дачка гробниць». Х/ф
16:35 «Лара Крофт - розкра-
дачка гробниць-2. Колиска 
життя». Х/ф
18:45 Факти тижня з Оксаною 
Соколовою
20:25 10 хвилин з Прем’єр-
міністром України
20:35 «Шерлок Холмс». Х/ф
23:05 «Шерлок Холмс. Гра 
тіней». Х/ф

   Інтер

05:00 Бокс. Віктор Посол - 
Лукас Матіссе
06:00 и
06:35 Х/ф «4:0 на користь 
Танечки»
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і Решка. Ювілей-
ний 2»
11:00 «Орел і Решка. Незвіда-
на Європа»
12:00 Бокс. Віктор Посол - 
Лукас Матіссе
13:05 Т/с «Гордіїв вузол»
17:00 Х/ф «Погана сусідка»
19:00 «Кохання з першого 
погляду»
20:00 «Подробиці тижня»
21:40 «10 хвилин з Прем-єр-
міністром»
22:00 Х/ф «Чоловік на годину»
01:45 Х/ф «Приморський 
бульвар»
03:55 Д/с «Легенди бандит-
ського Києва»

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme

06:05 М/с «Пригоди Джиммі 
Нейтрона»
07:35 Kіds Tіme
07:37 Єралаш
08:20 М/ф «Сезон полюван-
ня 2»
09:45 М/ф «Сезон полюван-
ня 3»
11:05 Х/ф «Учень Мерліна»
14:50 Х/ф «Персі Джексон і 
викрадач блискавок»
17:10 М/ф «Шрек 3»
19:05 М/ф «Шрек 4»
21:00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(2)
23:00 Х/ф «13 привидів» (3)
00:35 Х/ф «Сьоме знамення» 
(2)
02:50 Зона ночі

   СТБ

05:25 Х/ф «Сказ про те, як цар 
Петро арапа одружив»(1)
07:10 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
11:00 «Караоке на Майдані»
11:55 «МастерШеф - 5»
16:00 «Х-Фактор - 6»

19:00 «Битва екстрасенсів 16»
20:55 «Один за всіх»
22:05 «Врятуйте нашу сім’ю 
- 4»
01:15 «Детектор брехні 7»
02:15 Х/ф «Максим Пере-
пелиця»(1)
04:00 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:40 Події
07:30 Реальна містика
09:15 Т/с «В очікуванні ко-
хання» (1)
13:00 Т/с «Причал любові та 
надії» (1)
17:00 Т/с «Печалі-радості 
Надії» (1)
19:00 Події тижня з Олегом 
Панютою
19:40 10 хвилин з прем’єр-
міністром
20:00 Т/с «Печалі-радості 
Надії» (1)

22:00 Х/ф «Мрії з пластилі-
ну» (1)
23:50 Зірковий шлях
01:35 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці» (1)

   УТ 1

06:00 Погода
06:05 Світ православ’я
06:35 Крок до зірок
07:10 Погода
07:20 Шеф-кухар країни
08:05 Погода
08:15 Світ on lіne
08:40 Тепло.Ua
09:00 Погода
09:10 Як це?
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Казки Лірника Сашка
10:05 Школа Мері Поппінс
10:40 Спогади
11:15 Т/с «Польські свята»
13:45 Фольк-musіc
14:50 Погода

14:55 Чоловічий клуб. Спорт 
(Бокс)
16:05 Гандбол. Ліга Чемпіо-
нів. «Мотор» (Запоріжжя) - 
«Ск’єрн» (Данія)
17:55 Театральні сезони
18:25 Т/с «Білявка»
21:00 Новини
21:30 Прем’єр-міністр Украї-
ни А.Яценюк про реформи
21:40 Перша шпальта
22:15 Альтернативна музика. 
«ВВ»
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 На слуху. Підсумки
01:10 Погода
01:20 Віра. Надія. Любов
02:10 Про головне
02:45 Т/с «Земля вітрів»
03:45 Т/с «Польські свята»
04:55 Д/с «Палітри»
05:30 Новини

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нащій телепрограмі позначається цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без на-
гляду батьків. 2 каегорія (жовтий трикутник) у нас цифра —цифра (2) дозволяється перегляд дітям від 14 років у присутності батьків. 
3 категорія (червоний чотирикутник) у нас —цифра (3) не рекомендовано до перегляду неповнолітнім за жодних умов.
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Про затвердження переліку 
об’єктів комунального майна тери-
торіальної громади м. Боярка, які 
передаються в оренду на конкурсних 
засадах 

Керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», ст. 5 Закону 
України «Про оренду державного і 
комунального майна» та відповідно 
до вимог постанови Кабінету Міні-
стрів України від 27.12.2006 р. № 1846 
«Про внесення змін до Методики 
розрахунку і порядку використання 
плати за оренду державного май-
на» та рішення Конкурсної комісії 

«Про передачу в оренду нежит-
лових приміщень для здійснення 
підприємницької діяльності та на-
дання послуг населенню» № 5 від 
11.09.2015 року, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об’єктів 

комунального майна територіаль-
ної громади м. Боярка, які переда-
ються в оренду на конкурсних за-
садах. 

2. Доручити виконавчому комі-
тету Боярської міської ради органі-
зувати конкурс для передачі в орен-
ду об’єктів комунальної власності 
на конкурсних засадах, у випадках, 
передбачених чинним законодав-
ством України.

3. Контроль за виконанням дан-
ного рішення покласти на профіль-
ну постійну депутатську комісію.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 65 сесія
РІШЕННЯ № 65/2938

від 15  вересня  2015 року               м. Боярка

№ Перелік об’єктів комунальної власності м. Боярка, що під-
лягає передачі в оренду на конкурсних засадах

площа

1 Частина труби котельні: м. Боярка, вул. Білогородська, 53 10 кв. м.

Додаток 
до рішення 65 сесії Боярської міської ради

VІ скликання від 15.09.2015 року № 65/2938

Про затвердження переліку 
об’єктів комунального майна терито-
ріальної громади м. Боярка, які пере-
даються в оренду поза конкурсом 

Керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», ст. 5 Закону 
України «Про оренду державного і 
комунального майна» та відповід-
но до вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2006 
р. № 1846 «Про внесення змін до 
Методики розрахунку і поряд-
ку використання плати за оренду 
державного майна», рішенням 
депутатської комісії з питань жит-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 65 сесія
РІШЕННЯ № 65/2937

від 15 вересня 2015 року              м. Боярка

лово-комунального господарства, 
енергозбереження, благоустрою 
міста від 03.12.2014 року та рішення 
Конкурсної комісії «Про передачу в 
оренду нежитлових приміщень для 
здійснення підприємницької діяль-
ності та надання послуг населенню» 
№ 5 від 11 вересня 2015року, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об’єктів 

комунального майна територіаль-
ної громади м. Боярка, які переда-
ються в оренду поза конкурсом. 

2. Доручити виконавчому комі-
тету Боярської міської ради уклас-
ти договори оренди, відповідно до 
чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням дан-
ного рішення покласти на профіль-
ну постійну депутатську комісію.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

Додаток 
до рішення 65 сесії Боярської міської ради

VІ скликання від 15.09.2015 року № 65/2937

Перелік об’єктів комунальної власності 
м. Боярка, що підлягає передачі в оренду 
поза конкурсом

Термін оренди

Нежитлове приміщення за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 17 (примі-
щення непрацюючого сміттєзбірника)

Береговий А. І. 2 роки 
11 місяців

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

ВВВ праці та ЗСУ 2 роки 
11 місяців

ДОХОДИ
Доходи місцевого бюджету в 

2015 році формуються з врахуван-
ням змін до Бюджетного та Подат-
кового кодексів України. 

Податок на доходи фізичних 
осіб, який до цього року був най-
вагомішим джерелом наповнення 
міського бюджету, згідно з вищевка-
заних змін, до бюджету міста в 2015 
році не надходить. 

Скасовані такі місцеві збори, як 
збір за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності; за міс-
ця паркування транспортних засо-
бів, туристичний збір. 

До загального фонду бюджету 
міста почав надходити акцизний 
податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгів-
лі підакцизних товарів. Єдиний та 
екологічний податки, які до 2015 
року були надходженнями спеці-
ального фонду, теж стали вагомими 
доходами загального фонду. Одним 
із податків, що раніше надходив до 
спеціального фонду, а зараз є одним 
із основних джерел наповнення за-
гального фонду міського бюджету, 
став податок на майно, який відпо-
відно до внесених змін включає: по-
даток на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, плату за зем-
лю та транспортний податок.

Доходи загального фонду місь-
кого бюджету, які формуються за 
рахунок власних і закріплених за-
гальнодержавних податків і зборів, 
субвенції з районного бюджету на 
утримання дошкільних та клубних 
закладів, виконані у сумі 28 419,7 тис. 
грн., що становить 125,6 % до плано-
вих показників за I півріччя 2015 року 
(план 22 626,1 тис. грн. за I півріччя 
2015 року), в. т. ч. субвенція з район-
ного бюджету на утримання дошкіль-
них та клубних закладів – 13 882,2 
тис. грн. (план 14 792,9 тис. грн.)

Найбільшим джерелом власних 
та закріплених доходів міського бю-
джету в 2015 році є місцеві податки 
(єдиний податок та податок на май-
но), що формують майже 77,4 % 
доходів загального фонду міського 
бюджету.

Вагомим джерелом наповнення 
міського бюджету є єдиний податок з 
фізичних осіб, на долю якого припа-
дає 40,1 % доходів загального фонду –                                                                               
5 822,4 тис. грн.(план на відповідний 
період – 4 240,00 тис. грн.) 

Податку на майно надійшло 4 
554,0 тис. грн., 197,7 % до заплано-
ваних 2 302,6 тис. грн. на I півріччя 
2015 року.

Екологічного податку за I півріч-

чя звітного періоду надійшло 35,5 тис. 
грн. – 72,4 % виконання, (план на I 
півріччя – 49,1 тис. грн.).

Неподаткові надходження за 
звітний період отримані в сумі 
876,2 тис. грн. – 207,5 % (план на I 
півріччя – 422,3 тис. грн. ). 

Надходження від державного 
мита, сплаченого за оформлення 
документів на спадщину та дару-
вання, становить 247,2 тис. грн. – 
367,9 % до запланованих на I півріч-
чя 67,2 тис. грн.

У I півріччі 2015 року надійшло 
207,5 тис. грн. до  спеціального фон-
ду міського бюджету. 

Податкові надходження до спе-
ціального фонду становлять 207,4 
тис. грн. в тому числі бюджет розвит-
ку м. Боярка – 207,5 тис .грн., (151,2 
тис .грн. – надходження від відчу-
ження майна, 56,3 тис. грн – пайові 
внески на розвиток інфраструктури 
міста ).

Неподаткові (власні) надхо-
дження до спеціального фонду, які 
формуються за рахунок надходжень 
від батьківської плати за харчуван-
ня та платних послуг Будинку куль-
тури, становлять 1 324,1 тис. грн.

Всього доходи міського бюдже-
ту за I півріччя 2015р. становлять   
29 951,2 тис. грн. 

ВИДАТКИ
Видатки загального фонду місь-

кого бюджету у I півріччі  2015 року 
склали 19 755,1 тис. грн. 

Фінансування ДНЗ міста та Бу-
динку культури в 2015 році здійсню-
ється за рахунок коштів субвенції з 
районного бюджету на утримання 
дошкільних та клубних закладів.

Із загальної суми субвенції на ви-
плату заробітної плати для ДНЗ було 
витрачено 5 563,4 тис. грн., на оплату 
енергоносіїв та комунальних послуг – 
1 765,0 тис. грн. та харчування – 1 289,2 
тис. грн.  

Із загальної суми субвенції на 
виплату заробітної плати для Бу-
динку культури було витрачено 
297,6 тис. грн., на оплату енергоно-
сіїв та комунальних послуг – 77,7 
тис. грн. 

Видатки на забезпечення функ-
ціонування органів місцевого само-
врядування склали 3 245,2 тис. грн. 

На виконання програми розви-
тку фізичної культури та спорту – 
32,00 тис. грн.

На виконання програми розви-
тку культури – 58,00 тис. грн.

На виконання програми по со-
ціальному захисту населення – 189,6 
тис. грн.

Дотація КП«Боярка-Водоканал» 

відповідно до програми – 700,0 тис. грн.
Видатки спеціального фонду місь-

кого бюджету за I півріччя 2015 року 
становлять 3 892,0  тис. грн., з них:

1 338,8 тис. грн. – харчування ді-
тей у ДНЗ

2 544,7 тис. грн. – видатки по 
бюджету розвитку, а саме:

170,8 тис грн. – кап. ремонт по-
крівлі та фасаду РАГСУ

9,5 тис. грн. – придбання гідро-
акумулятора для потреб виконкому

20,9 тис. грн. – придбання орг-
техніки для потреб виконкому

10,1 тис. грн. – придбання газо-
нокосарки для потреб виконкому

57,6 тис грн. – кредиторська за-
боргованість на початок 2015 року 
(реконструкція Свято-Михайлів-
ської набережної в м. Боярка)

657,9 тис грн. – кредиторська 
заборгованість на початок 2015 
року (реконструкція вулиць Сєдова 
та Лінійної)

387,4 тис. грн. – кредиторська 
заборгованість на початок 2015 
року (кап. ремонт 3-х свердловин та 
придбання насосів для систем во-
допостачання міста)

304,4 тис грн. – кап. ремонт 
ліфтів по Молодіжній, 69 та Ліній-
ній, 28, Молодіжній, 77, Гоголя, 78, 
Волгоградській, 20)

32,3 тис. грн. – кап. ремонт по-
крівлі по вул. Пушкіна, 2/73

200,0 тис. грн. – виготовлен-
ня проектної документації по вул. 
Шевченка

309,2 тис. грн. – реконструкція 
тротуару по вул. Молодіжній 

65,0 тис. грн. – придбання при-
чепу до трактора для потреб КП 
«Боярське ГВУЖКГ»

48,0 тис. грн. – придбання кон-
тейнерів для сміття

137,8 тис. грн. – кредит. забор-
гованість по ремонту тепломережі 
по вул. Гоголя, 50

5,6 тис. грн. – придбання насо-
су для фонтану, розташованого на 
території міста

49,9 тис. грн. – роботи по ви-
готовленню Генплану міста (з них 
9,9 – кредиторська заборгованість 
на початок 2015 року) 

8,5 тис. грн. – кредиторська 
заборгованість на початок 2015 
року (проведення експертно-гро-
шової оцінки земельної ділянки за 
адресою м. Боярка, вул. Хрещатик,        
37-а).

Таким чином, видатки міського 
бюджету  у I півріччі 2015 року разом 
склали 23 647,1 тис. грн.

Зав. фінансово-економічного відділу
о. М. Балуєва 

ДОДАТОК 1 до рішення сесії Боярської міської ради VІ скликання від 15.09.2015 р. № 65/2935

Про передачу основних засобів з 
балансу виконавчого комітету Бояр-
ської міської ради на баланс КЗ «Бо-
ярська міська дитячо-юнацька школа»

Відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», для 
ефективного і раціонального вико-
ристання основних засобів, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Передати з балансу виконав-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

чергова 65 сесія
РІШЕННЯ № 65/2936

      від 15 вересня 2015 року       м. Боярка

Про затвердження звіту про вико-
нання міського бюджету за І півріччя 
2015 року.

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, пп. 4 
п. а) ст. 28 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», у 
відповідності з Бюджетним Кодек-
сом України, постановами Кабіне-
ту Міністрів України від 28.02.02 р. 
№ 228 «Про затвердження порядку 
складання, розгляду, затвердження 
та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ» (зі 
змінами), заслухавши інформацію 
про виконання міського бюджету 
за I півріччя 2015 року, та враховую-
чи висновок постійної депутатської 
комісії з питань фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку, 
зовнішньоекономічних зв’язків, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

чергова 65 сесія
РІШЕННЯ № 65/2935 

від 15 вересня 2015 року              м. Боярка

Про внесення змін до рішення 
позачергової 54 сесії Боярської місь-
кої ради VI скликання від 06.01.2015 
року № 54/2578 «Про затвердження 
міського бюджету на 2015рік» 

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Бюджетним 
кодексом України, рішенням Бояр-
ської міської ради VI скликання від 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 65 сесія
РІШЕННЯ № 65/2934 

від 15 вересня 2015 року                   м. Боярка

06.01.2015 року № 54/2578 «Про за-
твердження міського бюджету на 2015 
рік», для забезпечення фінансування 
першочергових видатків бюджету, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Виділити з міського бюджету 

у вигляді субвенції до загального 
фонду районного бюджету кошти 
в сумі  23 000,00 грн. (на придбан-
ня дров паливних для КЗ «Будинок 
культури» м.Боярка) за рахунок 
перевиконання бюджету міста за 8 
місяців.

Зобов’язати керівників вище-
зазначених закладів надати відпо-

відні документи для уточнення вар-
тості робіт та товарів.

Укласти з Києво-Святошин-
ською районною радою угоду про 
передачу коштів загального фонду 
міського бюджету у вигляді субвен-
ції на здійснення видатків, зазначе-
них в п. 1, відповідно до уточнених 
на підставі наданих документів сум 
видатків.

2. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на першого 
заступника міського голови. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

чого комітету Боярської міської 
ради на баланс КЗ «Боярська міська 
дитячо-юнацька школа»:

• трактор садовий, балансова 
вартість – 79 751,05 грн.

• мотокосу бензинову, балансо-
ва вартість – 15 823,40 грн.

2. Керівникам установи та за-
кладу оформити передачу основних 
засобів згідно з чинним законодав-
ством.

3. Контроль за виконанням 
рішення покласти на заступника 
міського голови.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА          Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання 

міського бюджету за I півріччя 2015 р. по 
доходах у сумі 29 951,2 тис. грн., а саме:  

• загальний фонд – 28 419,7  тис. 
грн., в т. ч. субвенція з районного бю-
джету на утримання дошкільних та 
клубних закладів – 13 882,2 тис. грн., 

• спеціальний фонд – 1 531,5 тис. 
грн., в т. ч. бюджет розвитку м. Бо-
ярка – 207,5 тис. грн.

По видатках у сумі 23 647,1 тис. 
грн., у тому числі: 

• загальний фонд – 19 755,1 тис. 
грн., в т. ч. за рахунок субвенції з 
районного бюджету на утримання 
дошкільних та клубних закладів –        
11 500,9 тис. грн. 

• спеціальний фонд – 3 892,0 
тис .грн., в т. ч. з бюджету розвитку                  
м. Боярка – 2 544,7 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну депутат-
ську комісію з питань фінансів, бюдже-
ту, соціально-економічного розвитку, 
зовнішньоекономічних зв’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА          Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Про визначення кандидатів на 
звання «Почесний житель міста Бояр-
ка» у 2015 році 

Керуючись ч. 2 ст. 43 Закону 
Україну «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», відповідно до п. 15 
р. 4 Києво-Святошинської районної 
Програми відзначення державних та 
професійних свят, ювілейних свят, 
ювілейних дат, міської Програми 
розвитку культури на 2015 рік, до 
рішення Боярської міської ради від 
23 квітня 2008 року за № 28/1247, з 
метою заохочення і стимулюван-
ня жителів, працівників підпри-
ємств, установ та організацій міста, 
об’єднань громадян, посадових осіб 
органів місцевого самоврядування 

за визначні заслуги у розвитку еко-
номіки та соціальної сфери м. Бо-
ярка, збагачення національної інте-
лектуальної та культурної спадщини, 
плідну громадську діяльність, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Визначити кандидатів на при-

своєння звання почесного жителя 
міста згідно з Положенням про 
звання «Почесний житель міста Бо-
ярка» відповідно до подань, а саме:

• Стратілат Парасковія Іларіонівна;
• Овчиннікова Олександра Йосипівна.

2.Визначити, як виняток, кан-
дидатом на присвоєння звання 
«Почесний житель міста Боярка» 
Харчук Ніну Феодосіївну (по-
смертно) – роки життя 11.01.1948-
06.07.2015, починаючи з 1990 року 
до дня смерті представляла бояр-
ську громаду як депутат Боярської 
міської ради, очолювала депутат-
ську комісію з питань регламенту, 
за її ініціативи засновано Літера-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

позачергова 64 сесія
РІШЕННЯ № 64/2928

від 03 вересня 2015 року            м. Боярка

турно-мистецьку премію імені Во-
лодимира Самійленка Боярської 
міської ради, в 1998 році отримала 
звання заслужений журналіст Укра-
їни, з 1984 року член Національної 
спілки художників, з 2001 року член 
Національної спілки журналістів, 
за своє життя написала понад 700 
публікацій, – за вагомий внесок в 
історико-культурний та соціальний 
розвиток міста, відповідно до по-
дання депутатського корпусу Бояр-
ської міської ради та колективу КП 
«ІА «Боярка-інформ», що додається.

3. Присвоїти звання «Почесний 
житель міста Боярка» особам вка-
заним в п. 1 та 2 цього рішення та 
вручити відзнаки на головній сцені 
міста на День Боярки.

4. Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на заступника 
міського голови О. В. Красовського.
 МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Завжди приємно публікувати по-
дібні листи, адже в них говориться 
про добрі справи наших земляків. 

Нещодавно редакція отри-
мала подяку від мешканців бу-
динку по вул. Молодіжній, 74 
за допомогу у вирішенні вкрай 
важливого питання, яку надав 

депутат Боярської міської ради 
Андрій Арчаков.

«Впродовж 10 років у на-
шому будинку тік дах. Але 
конкретних дій не могли доче-
катись, доки до справи не долу-
чився наш депутат Андрій Ар-
чаков. Тепер у нашому будинку 
новий дах. Щиро дякуємо!»

ДОБРЕ СЛОВО – ПРО ДОБРУ ЛЮДИНУ

Звіт про виконання бюджету міста Боярка за I півріччя 2015 р.
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Дані про заплановану діяльність, мету 

та шляхи її здійснення.
Запланована діяльність зі 

збору, перевезення, тимчасово-
го зберігання, знешкодження, 
утилізації небезпечних відхо-
дів ТОВ «РЕКУЛЬТИВАЦІЯ» 
має на меті покращення еко-
логічної ситуації в поводженні 
з відходами шляхом мінімізації 
впливу небезпечних відходів, 
що утворюються на підприєм-
ствах Києво-Святошинського 
району на навколишнє середо-
вище, забезпечення вчасного їх 
знешкодження, утилізації. 

Суттєві фактори, що впливають 
чи можуть впливати на стан 
навколишнього природного 
середовища з урахуванням 

можливості виникнення 
надзвичайних екологічних  ситуацій

Клімат і мікроклімат – не 
впливає, не створює;

Повітряне середовище – ви-
киди у випадках аварійного 
розливу небезпечних відходів, 
викиди від в’їзду-виїзду авто-
транспорту;

Водне середовище – вико-
ристання води питної якості до 
1 м3/добу; передача на утиліза-
цію стічних вод та рідких відхо-
дів з туалету, душових;

Ґрунт – не впливає;
Рослинний і тваринний світ, 

заповідні об’єкти – не впливають;
Навколишнє соціальне се-

редовище (населення) – збіль-

шується кількість робочих 
місць, збільшуються податки до 
місцевого бюджету;

Навколишнє техногенне се-
редовище – пам’ятки архітекту-
ри, історії та культури (як об’єкти 
забудови), зони рекреації, куль-
турного ландшафту та інші еле-
менти техногенного середовища 
в зоні впливу об’єкту відсутні. 

Заходи, що гарантують здійснення 
діяльності відповідно до екологічних 

стандартів і нормативів
Діяльність зі збору, переве-

зення, тимчасового зберігання, 
знешкодження утилізації під-
лягає ліцензуванню та конт-
ролюється постійно органами 
виконавчої влади. 

Передбачені заходи з розмі-
щення та утилізації відходів:

• Для збору і тимчасового 
складування кожного виду від-
ходу на підприємстві є спеці-
ально відведені місця. Власні 
відходи передаються для по-
дальшого поводження з ними 
спеціалізованим підприєм-
ствам. Склад для зберігання та 
сортування відходів має тверде 
покриття, яке унеможливлює 
проникнення в ґрунт шкідли-
вих речовин.

• Для перевезення відходів 
застосовується тара, яка забез-
печує герметичність та не до-
пускає забруднення навколиш-
нього середовища.

• Знешкодження, утилізація 

відходів проводиться власними 
силами, згідно із затвердже-
ними регламентами, та спец-
підприємства, які мають право 
проводити таку діяльність. Зне-
шкоджені відходи передаються 
за договорами спеціалізованим 
підприємствам, що мають пра-
во на здійснення операцій з 
цим видом відходів.

Вжиті заходи щодо інформування 
громадськості про плановану 

діяльність, мету і шляхи її здійснення
Громадськість поінформовано 

щодо планової діяльності («Заява 
про наміри», «Заява про екологічні 
наслідки діяльності» опублікована 
в ЗМІ (газета «Боярка-інформ»).

Зобов’язання  з охорони 
навколишнього середовища 
і забезпечення безпеки при 

експлуатації
При проведенні госпо-

дарської діяльності замовник 
зобов’язується суворо дотри-
муватись вимог законодавчих 
та нормативних документів 
стосовно поводження з небез-
печними відходами, запрова-
джувати заходи  щодо зменшен-
ня обсягів власних відходів та 
використання в процесі роботи 
енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій. Своєчасно здій-
снювати сплату усіх необхідних 
екологічних податків, відповід-
но до вимог розділу VIII По-
даткового Кодексу України від 
02.12.2010 р. 2755-VІ. 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Інвестор (Замовник):      
ТОВ «РЕКУЛЬТИВАЦІЯ»

Поштова адреса: 03058,                
м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 5, 
оф. 510, 
тел.: (044) 457-93-31

2. Місце розташування 
об’єкта: Київська обл., Києво-
Святошинський район , с. Го-
ренка, вул. Садова, 24-а

3. Характеристика діяльності 
об’єкта: Підприємство планує 
здійснювати діяльність зі зби-
рання, перевезення, зберігання, 
знешкодження та утилізації не-
безпечних відходів.

4. Соціально-економічна               
необхідність планованої діяльності: 

Планована діяльність спри-
ятиме покращенню екологічної 
ситуації на об’єктах – утворю-
вачах небезпечних відходів та 
забезпечуватиме раціональ-
не поводження відповідно до 
вимог Законів України «Про 
охорону навколишнього при-
родного середовища», «Про від-
ходи» та ДСанПіНу 2.2.7.029-99 
«Гігієнічні вимоги поводження 
з промисловими відходами та 
визначення їх класу небезпеки 
для здоров’я населення». 

5. Необхідність в ресурсах 
при будівництві та експлуатації: 

• земельних – складське 
приміщення та промисловий 
майданчик; 

• сировинних – не потребує;
• енергетичних – електрика 

до 10 кВт/добу;
• паливних – не потребує;
• водних – до 5 м3/добу 

(власна свердловина з дозволом 
на водокористування); 

трудових – 3 особи.
6. Транспортне забезпечення 

(при будівництві та експлуатації):  
силами підрядних організацій.

7. Екологічні та інші обме-
ження планованої діяльності:

Відповідно до Додатку № 4 
до «Державних санітарних пра-
вил планування та забудови на-
селених пунктів», затверджених 
наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 19.06.96 р. 
№ 173, розмір СЗЗ для об’єкта 
встановлений на рівні 100 м (ІV 

клас небезпеки).
Відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 
13.07.2000 р. № 1120 «Про за-
твердження Положення про 
контроль за транскордонними 
перевезеннями небезпечних 
відходів та їх утилізацією/ви-
даленням і Жовтого та Зеленого 
переліків відходів» відходи, із 
якими планується здійснювати 
операції зі збирання, переве-
зення, зберігання, відносяться 
до «Жовтого переліку» небез-
печних відходів.

При розміщенні небез-
печних відходів на території 
суб’єкта господарювання, згід-
но зі статтею 34 Закону Украї-
ни «Про відходи» та пункту 39 
Статті 9 Закону України «Про 
ліцензування певних видів гос-
подарської діяльності» необ-
хідно отримати ліцензію на 
поводження з небезпечними 
відходами. 

Згідно з пунктом «д» статті 
17 Закону України «Про від-
ходи» суб’єкти господарської 
діяльності зобов’язані «забез-
печувати повне збирання, на-
лежне зберігання та недопу-
щення знищення і псування 
відходів, для утилізації яких в 
Україні існує відповідна техно-
логія, що відповідає вимогам 
екологічної безпеки», і згідно із 
пунктом «і» статті 42 мають пе-
редавати їх тільки організаціям, 
що мають відповідні ліцензії

8. Необхідна еколого-інже-
нерна підготовка і захист тери-
торії:

Склад еколого-інженерної 
підготовки і захисту території 
не потребує.

Підземні води до глибини        
10 м від поверхні не зустрічаються. 

Сучасні ерозійні процеси 
відсутні. 

Категорія складності інже-
нерно-геологічних умов (по 
БНіП 1.02.07-87) по всіх чинни-
ках – 1 (проста).

9. Можливі види впливу пла-
нованої діяльності (при будівни-
цтві і експлуатації) на навколиш-
нє середовище:

Клімат і мікроклімат – не 
впливає, не створює;

Повітряне середовище – ви-
киди у випадках аварійного 
розливу небезпечних відходів, 
викиди від в’їзду-виїзду авто-
транспорту;

Водне середовище –  ви-
користання води питної якості 
до 5 м3/добу; передача на ути-
лізацію стічних вод та рідких 
відходів з туалету, душових – за 
договором;

Ґрунт – не впливає;
Рослинний і тваринний світ, 

заповідні об’єкти – не вплива-
ють;

Навколишнє соціальне се-
редовище (населення) – збіль-
шується кількість робочих 
місць, збільшуються податки до 
місцевого бюджету;

Навколишнє техногенне 
середовище – пам’ятки архі-
тектури, історії і культури (як 
об’єкти забудови), зони рек-
реації, культурного ландшафту 
та інші елементи техногенно-
го середовища в зоні впливу 
об’єкту відсутні. 

10. Відходи виробництва і 
можливість їх повторного ви-
користання, утилізації, знезара-
ження або безпечного поховання: 

Під час діяльності можуть 
утворюватись наступні відходи:

• Побутові відходи (код від-
ходу – 7720.3.1.01); 

• Відходи люмінесцентних 
ламп (код відходу – 7720.3.1.26); 

• Знешкоджені відходи фар-
мацевтичних препаратів;

Будуть передаватись на ути-
лізацію спецпідприємствам, що 
мають право на виконання ро-
біт по утилізації (знищенню).

11. Об’єм виконання ОВНС: 
згідно з ДБН А.2.2-1-2003. 

12. Участь громадськості: 
заява про наміри та заява про 
екологічні наслідки діяльності 
опубліковані в ЗМІ.

З пропозиціями, зауважен-
нями та коментарями звер-
татись до ТОВ «РЕКУЛЬ-
ТИВАЦІЯ», м. Київ, вул. 
Лебедєва-Кумача, 5, оф. 510. 
тел./факс: (044) 457-93-31.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ТОВ «Укртепло-Київ» має на-
мір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря стаціонарними 
джерелами котельні, що розта-
шована в Київській обл., м. Бояр-
ка, вул. Хрещатик, 103.

Котельня виробляє пар та 
гарячу воду для НОК Київсько-
го військового ліцею ім. Богуна.

Основним джерелом викиду 
забруднюючих речовин є димо-
ва труба котельні. 

Річна кількість викидів за-
бруднюючих речовин від ко-
тельні становить 19,566 т, у 
тому числі, оксидів азоту – 
0,019 т/рік, оксиду вуглецю – 
0,104 т/рік; речовин у вигляді 
суспендованих твердих части-
нок – 0,013; крім того, викиди 

парникових газів, що дорівню-
ють 18,541 т/рік.

Згідно з Державними сані-
тарними правилами плануван-
ня та забудови населених місць, 
нормативний розмір санітарно-
захисної зони для котельні вста-
новлюється за розрахунком роз-
сіювання в атмосфері викидів 
забруднюючих речовин на під-
ставі нормативних документів.

Приземні концентрації в жит-
ловій забудові не перевищують 
санітарно-гігієнічні нормативи.  

Свої зауваження та пропо-
зиції надсилайте в 30-денний 
термін з дня публікації оголо-
шення до Києво-Святошин-
ської райдержадміністрації за 
адресою: 03115, м. Київ, про-
спект Перемоги, 126, тел.: (044) 
424-00-09. 

ТОВ «Київоблтепло» має на-
мір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря стаціонарними 
джерелами котельні, що розта-
шована в Київській обл., м. Бояр-
ка, вул. Комсомольська, 23.

Котельня виробляє пар та 
гарячу воду для приміщень Ки-
ївського обласного протитубер-
кульозного диспансеру. 

Основним джерелом викиду 
забруднюючих речовин є димо-
ва труба котельні. 

Річна кількість викидів за-
бруднюючих речовин від ко-
тельні становить 9,232 т, в тому 
числі оксидів азоту – 0,004 т/рік, 
оксиду вуглецю – 0,023 т/рік; 
речовин у вигляді суспендова-
них твердих частинок – 0,004; 
діоксиду сірки – 0,002, крім 
того викиди парникових газів             

дорівнюють 8,767 т/рік.
Згідно з Державними сані-

тарними правилами плануван-
ня та забудови населених місць, 
нормативний розмір санітар-
но-захисної зони для котельні 
встановлюється по розрахунку 
розсіювання в атмосфері ви-
кидів забруднюючих речовин 
на підставі нормативних доку-
ментів.

Приземні концентрації в 
житловій забудові не перевищу-
ють санітарно-гігієнічні норма-
тиви.  

Свої зауваження та пропо-
зиції надсилайте в 30-денний 
термін з дня публікації оголо-
шення до Києво-Святошин-
ської райдержадміністрації за 
адресою: 03115, м. Київ, про-
спект Перемоги, 126, тел.: 

(044) 424-00-09. 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ТОВ «Київоблтепло» має на-
мір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря стаціонарними 
джерелами котельні, що розта-
шована в Київській обл., м. Бояр-
ка, вул. Хрещатик, 83.

Котельня виробляє пар та 
гарячу воду для приміщень клі-
нічної дитячої обласної лікарні.

Основним джерелом викиду 
забруднюючих речовин є димо-
ва труба котельні. 

Річна кількість викидів за-
бруднюючих речовин від ко-
тельні становить 21,942 т, у тому 
числі оксидів азоту – 0,013 т/рік, 
оксиду вуглецю – 0,084 т/рік; 
речовин у вигляді суспендова-
них твердих частинок – 0,009; 
діоксиду сірки – 0,004, крім 
того викиди парникових газів, 

що дорівнюють 20,806 т/рік.
Згідно з Державними сані-

тарними правилами плануван-
ня та забудови населених місць, 
нормативний розмір санітар-
но-захисної зони для котельні 
встановлюється по розрахунку 
розсіювання в атмосфері ви-
кидів забруднюючих речовин 
на підставі нормативних доку-
ментів.

Приземні концентрації в 
житловій забудові не перевищу-
ють санітарно-гігієнічні норма-
тиви.  

Свої зауваження та пропо-
зиції просимо направляти в 
30-денний термін з дня публі-
кації оголошення до Києво-
Святошинської райдержадмі-
ністрації за адресою: 03115, м. 
Київ, проспект Перемоги, 126, 
тел.: (044) 424-00-09. 

Порядком доступу поса-
дових осіб органів державної 
влади, органів місцевого са-
моврядування, суддів, орга-
нів внутрішніх справ, органів 
прокуратури, органів Служби 
безпеки, нотаріусів, адвокатів 
(далі-користувачі) до Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, затвердженим 
постановою Кабінету Міні-
стрів України від 24 грудня 2014 
року № 722 (далі - Постанова), 
визначені умови та підстави 
безпосереднього доступу ко-
ристувачів до Державного реє-
стру речових прав на нерухоме 
майно, Реєстру прав власності 
на нерухоме майно, Єдиного 
реєстру заборон відчуження 
об’єктів нерухомого майна та 

Державного реєстру іпотек у 
зв’язку із здійсненням ними 
повноважень, визначених зако-
ном, а також механізм користу-
вання ними.

З метою безпосереднього до-
ступу користувачів до Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, Реєстраційна 
служба Києво-Святошинського 
районного управління юстиції 
у Київській області рекомендує 
звернутися до Державного під-
приємства «Національні інфор-
маційні системи» Міністерства 
юстиції України для укладення 
відповідного договору та отри-
мання електронного цифрово-
го підпису для роботи з Держав-
ним реєстром речових прав на 
нерухоме майно.

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ 
ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ ВІД 24.12.2014 № 722

Реєстраційна служба Києво-Святошинського районного управлін-
ня юстиції у Київській області повідомляє, що з 01 жовтня 2015 року 
надання інформації органами влади, що мають право на отримання 
інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в 
паперовому вигляді, припиняється.
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22 вересня команда КВН 
«Вітаміни» Боярської ЗОШ І-ІІІ             
ст. № 3 повернулась з 20-го юві-
лейного Всеукраїнського фести-
валю дитячих та юнацьких ко-
манд КВН «ЖАРТ-ПТИЦЯ 2015». 

Впродовж трьох днів у Бу-
динку культури селища Зато-
ка 29 кращих команд з різних 
куточків України жартували, 
співали, танцювали, малювали, 
знімали відео, брали участь у 
майстер-класах та конкурсах. 

Команда КВН «Вітаміни» 
(керівники Оксана Мирончук, 
Вікторія Кучеренко), за сумою 
балів трьохденної конкурсної 
програми посіла, 1 місце і стала 
переможцем фестивалю. Також 
«Вітаміни» стали переможцями 
пісенного конкурсу, конкурсу 
стінних газет КВН, лауреатом 
конкурсу інсталяцій з пласти-
кових кришок на підтримку во-
їнів АТО, учасник команди Єв-
геній Кавецький отримав титул 
Зірка надії. 

Глядачі та журі високо оці-
нили яскраві хореографічні 

постановки команди (хорео-
граф –Анастасія Бондаренко). 
Команда висловлює щиру по-
дяку голові громадської орга-
нізації «Молодь Боярки» Олек-
сандру Зарубіну за фінансове 
забезпечення участі команди 
на фестивалі (транспортуван-
ня, проживання, харчування). 
«Вітамінчики» вдячі за під-
тримку і голові загальношкіль-
ного батьківського комітету 

Лідії Кавецькій, яка завжди 
опікується командою. 

Педагогічний, учнівський 
та батьківський колектив Бо-
ярської ЗОШ № 3 пишається 
такою значною перемогою ко-
манди на ХХ Всеукраїнському 
фестивалі «Жарт Птиця-2015». 
Зичимо «Вітамінам» творчих 
злетів і нових успіхів у майбут-
ньому.  

«ЖАРТ-ПТИЦЯ» ОСЕЛИЛАСЬ У БОЯРЦІ

ПІДПРИЄМЕЦЬ – ВЛАСНЕ МІСЦЕ В ЖИТТІ
23-24 вересня 2015 року в 

конференц-залі ресторану «Ек-
ватор» відбувся тренінг за участі 
коучера (тренера) Ірини Балуєвої, 
засновника та методолога Акаде-
мії «Своє місце в житті», бізнес-
тренера, консультанта з управлін-
ня кар’єрою та самореалізацією. 

Учасників тренінгу привітав 
мер Боярки Тарас Добрівський, 
який зауважив, що подібні за-
ходи, спрямовані на саморозви-
ток особистості, потрібно під-
тримувати і давати можливість 
якомога ширшому колу людей 
отримувати корисні знання.

Завідувач фінансово-еконо-
мічного відділу Олена Балуєва 
зауважила, що випадковостей 
в житті не буває. Тим приєм-
ніше, що зустріч людей з одна-
ковими прізвищами вилилась у 
корисний та пізнавальний захід. 
Адже тренінг було організовано 
в рамках міської програми під-
тримки розвитку підприємни-
цтва. А його учасниками стали 
саме підприємці, як представ-
ники найбільш активної та мис-
лячої частини населення. 

Під час тренінгу, учасники 
шукали відповіді на свої нагальні 
питання: що мною керує, як пра-
вильно розставляти пріоритети, 
як перетворити невтішний досвід 
на ідеї нових бізнес-планів тощо. 
Підприємці різного віку та з різ-
ним стажем роботи об’єднувалися 
в групи для обміну досвідом, ана-
лізу своїх та чужих помилок. Після 
чого за круглим столом ділилися 
враженнями на загал. 

Організатори мають надію, 
що участь у тренінгу стане до-
датковим стимулом для розви-
тку підприємництва в Боярці.

12 вересня на спортивному 
майданчику «Каток» відбувся від-
критий кубок з волейболу на піс-
ку «Битва титанів» між гравцями 
віком від 35. 

До участі у кубку заре-
єструвалися три команди: 
«Наш край», «Ветеран 35 +» та 
«Ветеран 55 +». 

Справжні пристрасті виру-
вали на ігровому полі, та ще й у 

піску. М’яч літав над сіткою, не 
знаходячи собі спокою. Та все-
одно гра є гра, а в ній обов’язково 
має бути переможець. 

Після кола ігор, за правилами 
волейболу, на піску переможцем 
стала команда «Ветеран 35 +». 

Організатор – Боярська 
міська рада – подбала про при-
зи та нагороди. А задоволення 
від гри розділили всі – і учасни-
ки, і вболівальники. 

ЗНАЙДЕНО ТИТАНІВ ВОЛЕЙБОЛУ

16-17 вересня  в Національ-
ному еколого-натуралістич-
ному центрі учнівської молоді 
МОН України в рамках 

Форуму педагогів-поза-
шкільників «Позашкільна осві-
та у розвитку держави: досвід і 
перспективи» відбулася вистав-
ка сучасних напрямів діяльності 
позашкільних навчальних за-
кладів «Сучасна позашкільна 

освіта — 2015». На виставці були 
представлені позашкільні та за-
гальноосвітні навчальні заклади 
з 20 областей України серед яких 
був і Києво-Святошинський ра-
йонний центр еколого-натура-
лістичної творчості учнівської 
молоді, що знаходиться в Боярці.

Виставка сприяла широко-
му ознайомленню, обговорен-
ню і впровадженню наукових 

розробок та педагогічного до-
свіду в освітню практику.

За результатами проведення 
виставки та за рішенням журі, 
Центр нагороджено дипломом 
«Лідер позашкільної освіти», 
переможець Всеукраїнської 
виставки сучасних напрямів 
діяльності позашкільних на-
вчальних закладів «Сучасна по-
зашкільна освіта — 2015».

БОЯРСЬКІ ЮННАТИ – ЛІДЕРИ ПОЗАШКІЛЛЯ

Особливістю цьогорічного 
Дня рятівника у Боярці стало 
відкриття меморіальної дошки 
на честь сержанта внутрішньої 
служби Риндіна Олексія Васи-
льовича, пожежного 11 ПДПЧ 
м. Боярка, який загинув 15 лип-
ня 2007 року під час виконання 
службового обов’язку.

Для освячення дошки та 
нагородження церковними 
нагородами найкращих ряту-
вальників зібралися священики 
Києво-Святошинського благо-
чиння на чолі з протоієреєм Ва-
силієм Чупровським. 

Святою водою щедро окро-
пили і дошку, і присутніх ря-
тувальників, а також ветеранів 
пожежної служби та численних 
гостей. Зокрема, рятувальників 
привітали заступник началь-
ника управління реагування на 
НС ГУ ДСНС в Київській об-

ласті Анатолій Врублевський, 
перший заступник начальника 
Києво-Святошинського райвід-
ділу ДСНС Юрій Кириченко, 
голова районної організації ве-
теранів ДСНС Анатолій Лихаць-
кий, заступник міського голови 
Олександр Красовський та інші. 
Найкращим рятувальникам 
було вручено церковні нагороди, 
а також грамоти і подяки.

Були на заході особливі гості: 
родина загиблого рятувальника 
Олексія Риндіна. Батьки – Ніна 
та Василь Риндіни, вдова Ган-
на та діти Максим і Маргарита. 
Стікали краплі води з гранітно-
го обличчя назавжди 31-річно-
го Олексія Риндіна, блищали 
сльози на очах його рідних.

Завершились урочистості 
Божественною Літургією у хра-
мі на честь ікони Божої Матері 
«Неопалима Купина».

ОСВЯЧЕНО ДОШКУ НА ЧЕСТЬ 
БОЯРЧАНИНА-РЯТУВАЛЬНИКА

Українські рятувальники і, зокрема, їх боярські колеги 17 верес-
ня відзначали своє професійне свято – День працівників цивільного 
захисту України (День рятівника). Цього ж дня православна церква 
вшановує ікону Божої Матері «Неопалима Купина», яка вважається 
оберегом для пожежних-рятівників. 
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Садовий трактор та мотокоса – це технічні засобі, необхідні для 
обслуговування зеленого газону міського стадіону. Саме їх 21 вересня 
було передано директору КЗ «Боярська міська ДЮСШ» Сергію Дзюбіну.

Міський стадіон став місцем 
прийому-передачі та перевірки 
агрегатів. Трактор завівся з пів-

МІСЬКА СПОРТШКОЛА ОБЗАВЕЛАСЯ 
РУХОМИМ МАЙНОМ

12 вересня на міському ста-
діоні в Боярці відбулись ігри пер-
шого туру районного чемпіонату 
з футболу в Дитячій лізі. 

Футбольний ранок розпо-
чався о 9:30. Першими на поле 
вийшли гравці ДК «Центр спор-
ту» (Боярка) та ДК «Юніор-Не-
птун» (Забір’я-Княжичі). Запе-
кла боротьба з результатом 1:2 
проявила характер та прагнення 
до перемоги юних футболістів.

Наступна пара команд 
«Юніор-Нептун» (Забір’я-
Княжичі) та «Біблійна Церква» 
(Ірпінь) зіграла матч з рахунком 
5:0. З таким же рахунком завер-
шилась наступна гра між ко-
мандами ДК «Чайка» (Петро-
павлівська Борщагівка) та ДК 
«Юніор – 15» (Гореничі). 

За результатами І туру по-
переду команди ДК «Юніор-
Нептун» (Забір’я-Княжичі) та 
ДК «Чайка» (Петропавлівська 
Борщагівка).

За словами голови Києво-
Святошинської районної фе-

дерації футболу Валерія Чалого, 
ідею провести турнір між дитя-
чими командами виконком фе-
дерації сприйняв дуже схвально. 
Заявки про участь в чемпіонаті 
надійшли від 8 команд з Бояр-
ки, Ірпеня, Гатного, Хотова, 
Забір’я-Княжич, Горенич та 
Петропавлівської Борщагівки. 

«Ми, футболісти старшого 
віку, на жаль, не молодшаємо. 
А потрібно, щоб хтось продо-
вжував нашу справу. Адже нині 
Києво-Святошинська районна 
федерація футболу – це найпо-
тужніша організація в Україні 
серед собі подібних, яка трима-
ється на ентузіастах».

Юні футболісти цього дня 
показали динамічну, запальну та 
яскраву гру, яка залишала по собі 
відчуття свіжого подиху. Споді-
ваємось, що боярські футболіс-
ти ще покажуть свій характер. 
Адже їм є з кого брати приклад: 
ФК «ПС-Віннер» нині впевнено 
крокує до перемоги у районному 
Чемпіонаті з футболу.  

СТАРТУВАВ ЧЕМПІОНАТ З 
ФУТБОЛУ У ДИТЯЧІЙ ЛІЗІ

оберта і справно потрюхикав 
зеленим покриттям. Акуратно 
підстрижена травичка залиша-

лася після тракторця.
Кошти на придбання техні-

ки було виділено рішенням Бо-
ярської міської ради.

Для того, щоб утримувати 
зелений газон у хорошому стані, 
потрібно не лише поливати його, 
а й регулярно підстригати. З цим 
були певні проблеми, саме тому 
депутати й підтримали рішення 
щодо придбання техніки.

Нагадаємо, що міський ста-
діон Боярки небезпідставно 
вважається одним з кращих на 
території району і часто вико-
ристовується для проведення 
ігор районних чемпіонатів з 
футболу.

Здавалося б, життя – суцільні 
цифри, задачі, рівняння, трикут-
ники… То може, життя – це ма-
тематика? Для когось саме так 
воно і є. 

Понад 60 років у школі, не-
втомно перевіряючи зошити, 
Олександра Йосипівна Овчин-
нікова навчала дітей алгебри 
та геометрії, виховувала справ-
жніх математиків, науковців, 
політиків, винахідників. Майже 
2000 випускників і практично 
кожного вона пам’ятає. А скіль-
ки з них ще й досі приходять до 
неї в гості, частують та дякують 
за надані знання. Так само з 
гостинцем завітали до Олексан-
дри Йосипівни і кореспонденти 
«Боярка-інформ», яким вдалося 
пізнати алгоритми життя непе-
ревершеного математика.

Народилася Олександра 
Йосипівна 9 листопада 1936 
року. До 7 років росла у неве-
личкому будинку на горбку, що 
знаходився біля Свято-Михай-
лівської церкви, у великій сім’ї: 

«Нас було четверо у батьків: 
старша сестра, брат, я і менший 
мене братик. 

Але навесні 1943 року під час 
війни у тьоті, маминої сестри рід-
ної, дочка була хвора, і тітка по-
їхала, щоб обміняти одежину на 
ліки та на продукти, бо тоді ж їх 
не було. Сталася трагедія – вона 
потрапила під поїзд, залишив-
шись калікою. Без правої руки, 
аж під саму зав’язку, без лівого 
ока, вся голова була шита… До 
речі, її оперували німці. Під час 
цієї події загинула моя старша 
сестра, яка була з нею. Восени 
померла моя двоюрідна сестра, а 
слідом за нею – моя мама. 

Це трапилося, коли я по-
верталася від тітки додому і на 
власні очі побачила, як у мій 
будиночок потрапила бомба. Я 
йду, величезні осколки летять, 
а я все одно йду». 

Дівчинку схопила сусідка 
і накрила собою. Коли ж все 
розвіялося та розвиднилося – 
Олександра стала сиротою. Її 
відвели до тітки-каліки, де вона 
провела усе своє подальше жит-
тя, і в тому будинку проживає й 
досі.

Батько Олександри загинув 
на фронті. 

Ще з дитинства Саша лю-
била збирати на подвір’ї всіх 

своїх друзів та навчати рахува-
ти, множити. Тоді зрозуміла, 
що судилося бути вчителькою. 
1944 року Олександра Йосипів-
на пішла до школи (нині ЗОШ 
№ 1), де і працювала практич-
но все своє життя. Навчалася 
на відмінно, добре знала фізи-
ку, хімію та математику. Через 
те класи, де вона вчителювала, 
були найсильнішими. 

Вищу освіту здобула у Луць-
кому педагогічному університе-
ті ім. Лесі Українки, закінчила 
фізико-математичний факуль-
тет. «Я жила в гуртожитку. Мені 
не було коли до любові. Дівчата, 
сусідки по кімнаті, мене не бра-
ли з собою гуляти. Я ніколи не 
фарбувалася: ні брови, ні губи». 

Після закінчення універ-
ситету перший рік Олександра 
Йосипівна викладала матема-
тику в Хотові, найближче місце, 
куди можна було дійти пішки з 
Боярки. «Я була дуже суворою 
вчителькою, не дозволяла спи-
сувати, ставила двійки. І батьки 
тих діток приходили сваритися, 
але я не ображалася. Тому що це 
батьки, вони оберігають своїх 
дітей. Зараз, коли всі двієчни-
ки стали дорослими, то кожен з 
них вітається до мене, поважає 
й любить. Бо розуміють, що я 
ставила двійки не для того, щоб 
дитину покарати, а для того, 
щоб вона почала вчитися. Я ні-
коли нікого не образила».

Минуло трохи часу і там, у 
Хотові, Олександра зустріла 
своє кохання – звичайного сіль-
ського хлопця Миколу, який 
терпляче добивався серця суво-
рої вчительки. Вони одружили-

ся, народився син у Боярці, де 
почала вчителювати Олександра 
і щасливо прожили 6 років. 

Микола дуже хотів забрати 
Сашу з сином у Хотів, але вона 
не могла лишити свою тітку 
саму. Адже та була інвалідом.

У 1972 році Олександра Йо-
сипівна знову закохалася. Нам 
не відомо, скільки рівнянь та 
задач довелося вирішити чоло-
вікові, щоб підкорити серце су-
ворої вчительки. Проте у щасті 
подружжя прожило практично 
20 років. У 1990 році чоловіка 
Олександри не стало. 

Нині Олександра Йосипів-
на живе сама, проте її часто на-
відують син з онуком, сусіди та 
колишні учні. Через невтішний 
стан здоров’я, математик ледь 
пересувається з палицею і прак-
тично не спить. Проте улюбле-
ною справою, ліками від хвороб 
залишається математика.

«Зараз не дають того, що да-
вали раніше. Математику вихо-
лостили. А що таке математика? 
Це основа основ. Фундамент 
держави. І якщо наша держава 
зараз не зверне увагу на при-
родничі науки, ми будемо на 
нулю, нас усі завоюють. А якщо 
почнуть розвивати математику, 
хімію, фізику – тоді буде абсо-
лютно інший результат».

У День міста, 19 вересня 
2015 року, Олександрі Йосипів-
ні Овчинніковій вручено зван-
ня Почесний житель Боярки.

Які б складні задачі життя не 
ставило, проте немає жодної, з 
якою б Олександра Йосипівна 
не впоралася.

Богдана Гольфамід

ОСНОВА ОСНОВ ОЛЕКСАНДРИ ОВЧИННІКОВОЇ

23 вересня в актовій залі Ки-
єво-Святошинської райдержад-
міністрації відбулись громадські 
слухання щодо затвердження 
принципової розрахункової схе-
ми щодо забезпечення водо-
постачання та водовідведення 
населених пунктів Києво-Свято-
шинського району (1 черга). 

Схема визначає основні на-
прями централізованого забез-
печення водою та водовідведен-
ням таких населених пунктів 
нашого району: Крюківщина, 
Гатне, Віта Поштова, Тарасів-
ка, Боярка, Білогородка, Пе-
тровське, Вишневе, Софіївська 
Борщагівка, Петропавловська 
Борщагівка, Чайки. 

На громадських слуханням 
були присутні представники 
органів місцевого самовря-
дування та водоканалів, ДП 
«Укрцивільсільбуд», «Київво-
доканалу», керівництво райдер-
жадміністрації. 

Як прокоментував в. о. на-
чальника ВОЗ Києво-Свято-
шинської РДА Микола Ляшен-
ко, замовником цього проекту 
виступила райдержадміністра-
ція, а виконавцем обрано ДП 

«Укрцивільсільбуд».
«Схему було розроблено і 

під час громадських слухань 
представлено громаді. За попе-
редніми розрахунками, можна 
говорити про централізовану 
подачу 112 тисяч кубометрів 
води на добу та про 96 тисяч ку-
бометрів стоків на добу.

У разі успішної реалізації 
проекту значно покращаться 
умови проживання для меш-
канців Києво-Святошинського 
району. Альтернативні джере-
ло водопостачання та система 
водовідведення не лише до-
зволять зменшити тарифи, а й 
сприятимуть покращенню еко-
логічного стану. Можна буде 
надовго забути про відстійники, 
викачування та вивезення кус-
тарним методом стоків та нечи-
стот, вони, зрештою, не потра-
плятимуть у лісосмуги та річки, 
зокрема, Ірпінь та Дніпро.

Це також вирішить пробле-
му забруднення стічними во-
дами зовнішніх та глибинних 
водоносних шарів. Вважаю це 
кроком до покращення добро-
буту та наближення до європей-
ських стандартів життя», – під-
сумував Микола Ляшенко.

ВОДА – АЛЬТЕРНАТИВНИМ ШЛЯХОМ
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Замовлення 

АВАРІЙНІ ТА ЦІЛІ
БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ 

АВТОВИКУП

ТЕЛ.: (066) 053-83-69,  (044) 360-92-04

Овен
Вам необхідно подолати перешкоди і труднощі, 

щоб домогтися наміченого. Не вступайте в супе-
речку, дійте дипломатично, послідовно. Не поспі-
шайте розширювати діяльність. Керуйтеся отри-
маними результатами. Остерігайтеся крайнощів і 
зухвалої поведінки.

Телець
Складайте нові плани, врахувавши ідею, мету 

і свої можливості. Можливо, доведеться знайти 
нових партнерів і нову сферу діяльності. Не лінуй-
теся виправляти допущені помилки, відстоювати 
свої принципи та ідею. Можете розраховувати на 
розуміння і підтримку колективу, друзів. 

Близнюки
Всі свої дії та рішення приймайте спільно з 

колегами та партнерами. Це допоможе багато що-
змінити. Нині ви ясно побачите свої можливості і 
допущені помилки. Постарайтеся виправити або 
врахувати їх. Вам доведеться зробити вибір: з ким 
ви хочете співпрацювати надалі.

Рак
Вам необхідно успішно провести переговори, 

але без підтримки партнерів, ви не зможете само-
стійно це зробити. Уникайте сварок і конфліктів. 
Намагайтеся дізнатися про наміри інших людей. 
Це допоможе взаєморозумінню. Ваша діяльність 
опиниться в центрі уваги. Стережіться порушень 
закону. 

Лев
Для вирішення питань та здійснення планів 

вам доведеться чимось пожертвувати. Це допомо-
же вам зміцнити дружбу і довіру колег та партнерів. 
Не повторюйте колишні помилки, покладайтеся 
на професійні знання співрозмовника. Так ви ви-
значите його можливості.

Діва
Постарайтеся не конфліктувати з колегами і 

партнерами, а зберегти відносини. Йдіть на по-
ступки, прощайте чужі помилки. Скористайтеся 
нагодою помиритися з родичами, друзями, ви-
рішити спірні питання. Інакше ви можете багато 
чого втратити і позбутися підтримки.

Терези
Щоб рухатися вперед укладіть договори, вста-

новіть відносини з новими організаціями та людь-
ми. Можливі труднощі з грошима, підтримкою 
впливових людей. Ви побачите свої прорахунки 
і можливості та зможете поміняти цілі та пріори-
тети. Остерігайтеся покладатися лише на власну 
думку.

Скорпіон
Вам слід проявити активність та інтерес до до-

рученої справи або до власної діяльності, взяти 
багато питань під свій контроль. Так ви зможете 
здійснити нові плани. Не довіряйте чуткам, дійте, 
відкрито, уникайте прихованих таємних операцій 
і інтриг. Бережіть добре ім’я та авторитет.

Стрілець
Ваша ідея приверне увагу впливових людей, 

які можуть стати прихованими, небезпечними 
ворогами. Будьте обережні у висловлюваннях, на-
магайтеся не зачіпати інтереси цих людей, майте 
справу з простими людьми. Скористайтеся спри-
ятливими обставинами і спробуйте реалізувати 
свою найсміливішу ідею. 

Козеріг
Остерігайтеся проводити незаконні операції, ви-

рішувати за рахунок інших свої питання, проявляйте 
співчуття і милосердя. Спробуйте змінити обстави-
ни, але спочатку приведіть у порядок документи, зві-
ти. Не робіть передчасних висновків, не відмовляй-
теся від допомоги при вирішенні спірних питань.

Водолій
Отримані результати можуть розчарувати в ма-

теріальному плані. Ви захочете надолужити згая-
ний час і можливості. При цьому пам’ятайте про 
колективний інтерес, не шукайте тільки власну 
вигоду. Отримані матеріальні засоби не зможуть 
вам компенсувати втрату авторитету і дружби. 

Риби
Ви зможете вирішити фінансові проблеми, 

якщо будете послідовними і дисциплінованими 
при виконанні взятого зобов’язання. Постарайтеся 
виправити допущені помилки, щоб не було затрим-
ки у вашому успішному просуванні. Дійте так, як 
діють ваші колеги, партнери і супутник життя.

Сербія, Румунія та Чорногорія 
З 5 до 13 жовтня та з 10 до 18 

жовтня 2015 року з можливіс-
тю відпочити на Адріатичному 
морі. Подорож відбудеться за 
маршрутом: Чернівці–Бєл-
град–Будва–Котор–Цетіне–
Острог–Режевічі–Тімішоара–
Чернівці. Орієнтовна вартість 
поїздки 255 EU.
Країни Прибалтики

З 7 до 10 жовтня 2015 року. 

СВЯТО-ПОКРОВСЬКА ПАРАФІЯ ОРГАНІЗОВУЄ 
РЕЛІГІЙНО-ПАЛОМНИЦЬКІ ТУРИ:

Маршрут: Київ–Вільнюс–Рига–
Таллін–Хельсінкі–Київ. Орієн-
товна вартість подорожі 235 EU.

За довідками звертатися до 
Свято-Покровської парафії: 
08154, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, м. Боярка, 
вул. Білогородська, 11-б.

Тел.: (045 98) 47-671, (044) 406-35-
90, (098) 414-19-19.
E-maill: hram-pokrova@ukr.net, 
сайт: www. hram-pokrova.kiev.ua

Втрачену довідку замість військового 
квитка № 4/1489 від 9.12.1997 р., 
видану Свириденку Олексію                                    
Вячеславовичу, вважати недійсною.

Відпочити від буденності, від-
крити у собі щось нове, знайти но-
вих друзів, зробити світ кращим, 
добрішим, красивішим. Такі за-
вдання під силу творчій особистості. 
А можливість розкрити свої творчі 
здібності дорослим і дітям готові 
надати у творчій майстерні «Лілія». 

Тут з нуля вас навчать бага-
тьом речам: крій та шиття, шиття 
іграшок, в’язання (гачком, спи-
цями тощо), вишивання (хрес-
тиком, гладдю, стрічками тощо), 
валяння, вітражний розпис, де-
купаж, петриківський розпис, 
полімерна глина, бісероплетін-
ня, батік, живопис тощо.

«У нашій майстерні ви можете 

зробити власноруч або придбати 
подарунки ручної роботи; замо-
вити корпоративні подарунки; 
замовити декор для Вашого бу-
динку, кафе тощо», – говорить 
господиня майстерні дизайнер 
та майстриня Лілія Донченко. А 
відомий боярський художник 
Юрій Горбачов відкриє усім охо-
чим таємниці живопису. 

Запис до майстерні за тел.: 
(067) 64-77-253; (093) 54-66-087; 
(066) 60-34-588.

Адреса: м. Боярка, вул. Біло-
городська, 25 (вхід зі сторони 
вул. Гоголя).

Запрошуються майстри до 
співпраці.

МИСТЕЦЬКА МАЙСТЕРНЯ «ЛІЛІЯ» ЗАПРОШУЄ ДО СПІВТВОРЧОСТІ

Втрачений студентський квиток                 

№ КВ 10169995, виданий Київським 

професійно-педагогічним коледжем  

ім. А. Макаренка Лиходько Богдані 

Юріївні, вважати недійсним. 

Втрачений Державний акт на право приватної власності 
на землю КВ № 041733, виданий громадянину України 
Лахтадирю  Аркадію Степановичу, вважати недійсним.

Зичимо здоров’я, достатку, радості та щастя. З глибокою повагою та любов’ю,
міський голова Тарас добрівський 

та увесь колектив кп «іа «Боярка-інформ»

НАШІ ВІТАННЯ

Шановну Любов Федорівну Кравченко, директора Боярського 
краєзнавчого музею, щиро вітаємо з ювілеєм!


