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Прийміть щирі вітання з професій�

ним святом � Днем прикордонника!
Вартові державних рубежів зав�

жди були у великій повазі і шані в ук�
раїнського народу. Прикордонні вій�
ська стали важливою ланкою в сис�
темі зміцнення національної безпе�
ки, захисту політичних, економічних і
військових інтересів незалежної
України.

Ваші приклади професіоналізму,
витримки й сміливості, ваша стій�
кість і мужність, нелегка служба
вдень і вночі, у спеку і холод є яскра�
вим прикладом для підростаючих
поколінь.

Цього святкового дня висловлюємо глибоку вдячність
вам, дорогі ветерани прикордонної служби, усім тим, хто
нині сумлінно і самовіддано виконує почесний конститу�
ційний обов'язок щодо забезпечення недоторканності
кордонів нашої Вітчизни.

Сердечно бажаю здоров'я, побільше зустрічей з рід�
ним домом і близькими людьми, чистого неба над голо�
вою і спокійного горизонту перед поглядом!

З повагою,
народний депутат України 

Петро МЕЛЬНИК

ШАНОВНІ ОХОРОНЦІ 
ДЕРЖАВНИХ РУБЕЖІВ!

ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ�ПРИКОРДОННИКИ!

ГУРТ "ТРІОРІО"

ПРЕЗЕНТУВАВ ДЕБЮТНИЙ

АЛЬБОМ

ОБЕРЕЖНО:

ШАХРАЙСТВО ПО

ТЕЛЕФОНУ

3 стор.

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ, АБИ

ВІДПУСТКА

ВДАЛАСЯ 
4 стор. 14 стор.

Найвелич�
ніше свя�
то � День
Перемоги.
Щ о р і ч н о
воно зби�
рає під свої

знамена і сивочолих ветеранів, які пройшли
пекельними дорогами Великої Вітчизняної, і
зовсім юних, які про Другу Світову знають хі�
ба що з книжок та кінофільмів… 9 травня Бо�
ярка вшановувала ветеранів.

9 ТРАВНЯ 

13 стор.

ПЕРЕМОГА, 
СВЯТА ПЕРЕМОГА!..

До Націо�
н а л ь н о г о
універси�
тету ДПС
У к р а ї н и ,
що в Ірпені,
з а в і т а л и
працівники
культури та
представ�
ники ама�

торських колективів Боярки. Того дня їх із
професійним святом віншували ректор Наці�
онального університету ДПС України, народ�
ний депутат України Петро Мельник, началь�
ник відділу культури та туризму Києво�Свято�
шиської райдержадміністрації Дмитро Гонча�
ренко та інші учасники заходу. 

18 ТРАВНЯ

2 стор.

ПРАЦІВНИКИ
КУЛЬТУРИ ПРИЙМАЛИ
ПРИВІТАННЯ В ІРПЕНІ 

У день пе�
р е п о х о �
вання ге�
нія україн�
ського на�
роду Та�
раса Шев�

ченка � боярська делегація, на чолі з
міським головою Тарасом Добрівським,
взяла участь в урочистостях, що відбу�
валися в Каневі на Чернечій горі.

Колона з представників багатьох регіонів
України, і зокрема Київщини, пішою ходою
пройшла каневськими вулицями аж до міс"
ця поховання Великого Кобзаря. Шість кіло"
метрів містом, а потім сходами на Чернечу
гору… І все це під променями палючого сон"
ця! Це було непросте завдання для усіх, хто
вирішив цього дня вклонитися святині укра"
їнського народу. Саме в ці хвилини розумін"
ня того, що таке патріотизм дивовижним чи"
ном через ноги доходило прямісінько до го"
лови та серця. 

22 ТРАВНЯ

ДО КОБЗАРЯ ЗА
РОЗУМІННЯМ ІСТИНИ

Хронограф ОСТАННІЙ ДЗВОНИК
ПОКЛИКАВ НА КАНІКУЛИ

Хоча і сьогоднішнє
свято Останнього дзво"
ника мало своїх малих
та старших героїв. Адже
чимало учнів випускних

дев'ятих класів має на"
мір продовжити освіту в коледжах, училищах тощо. 

Боярська ЗОШ №5 також зібрала школярський загал на
останню в цьому навчальному році урочисту лінійку.

Випускників"дев'ятикласників щиро привітала директор
школи Валентина Кривенко. Вона побажала життєвих успі"
хів тим випускникам, котрі залишають рідну школу назав"
жди. І надала слово для виступу почесному гостеві " місь"
кому голові Боярки Тарасу Добрівському. Напутнє слово
Тараса Григоровича було теплим та щирим. 

" Завжди будьте вдячними рідній школі та вчителям, кот"
рі ділилися з вами знаннями та життєвою мудрістю, " наго"
лосив міський голова.

І кружляли на майданчику у вальсі випускники, і раділи
новій сходинці у своєму житті учні 4"го класу, адже вони
також випускники " переходять із молодшої до середньої
школи.

І отримували грамоти та подяки кращі учні закладу. А ви"
пускник, вихованець дитячого будинку "Родина" Денис
Петриченко одержав навіть подарунок від журналу "Единс"
твенная" " матеріальний сертифікат для вдалого старту у
новому дорослому житті.

Та нарешті довгоочікувана мить " дзвінким голосом за"
лився дзвоник у руках учнів четвертого класу " саме їм ви"
пала честь сповістити усьому місту, що навчальний рік
закінчився, а попереду " довгі та веселі канікули!

Інф. "Боярка�інформ"

Сьогодні пролунав ос�

танній дзвоник для усіх учнів

боярських шкіл, крім хіба що

одинадцятикласників � вони в

цьому році закінчили школу в

рекордний термін.

2 стор.
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Як же потрібно було любити
свою Батьківщину, щоб через ро"
ки, тисячі кілометрів повернутися в
Україну, до рідного Дніпра та його
крутих зелених схилів…

Дітвора з легкістю піднімалася

сходами до високого монумента.
Люди старшого віку трохи перепо"
чивали на лавках, які встановлено
вздовж усього шляху на гору.
Пам'ятник Тарасу Шевченку пото"
пав у квітах. То знизу, то згори, ніби
перегукуючись, долинали пісні на

вірші великого поета.
Це народні хори да"
рували присутнім та
святому місцю його
останнього спочинку
свою творчість. 

Серед загалу ша"
нувальників Тарасо"
вого слова і наші зем"
ляки. Міський голова
Боярки Тарас Добрів"
ський із букетом яск"
раво"червоних маків
підходить до могили
свого великого тез"
ки…

Біля підніжжя Чер"
нечої гори розгорну"

лася виставка"продаж
робіт майстрів декора"
тивного"вжиткового мис"
тецтва. Тут було розгор"
нуто й державний прапор України.
Настільки великий, що навіть з

вершини гори він вражав своїми
розмірами.

Тим часом на сцені три"
ває концерт, присвячений
Великому Кобзарю. Звуки
струнких акордів час від
часу перемежає дзвінкий
стукіт " це представник ко"
вальського цеху демонс"
трує свою майстерність,
прямо на очах у глядачів,
перетворюючи шматок за"
ліза на підкову. Ковальські
міхи дихають на розжарені
вуглини, метал червоніє,
м'якшає та слухняно підко"
ряється ударам молотка.

А вдалині котить могутні
хвилі старий Дніпро, " сві"
док багатьох подій, зокре"
ма перепоховання люди"
ни, яка на увесь світ прос"
лавила і його, і рідну зем"
лю, і нас, " її нерозумних ді"
тей, яким потрібно через
ноги доносити істину про
те, що "в своїй хаті своя й

правда, і сила, і воля".
Тетяна Володай

Свої найщиріші привітання для
винуватців свята приготував Петро
Володимирович: 

" Я щиро вітаю присутніх тут пра"
цівників культури, які завітали до
нашого навчального закладу із різ"
них населених пунктів Києво"Свя"
тошинського району та Ірпінського
регіону, з професійним святом, зі
святом, яке є найдорожчим для Ук"
раїни, " зазначив він у вітальному
слові. " Нехай ваше життя напов"
нюють радість, любов та щастя.
Нехай запал та наснага завжди бу"

дуть з вами. Творчих вам злетів,
добробуту та достатку, дорогі наші
працівники культури! 

Разом із Петром Володимиро"
вичем гостей свята вітали: началь"
ник відділу культури та туризму Ки"
єво"Святошиської райдержадмі"
ністрації Дмитро Гончаренко, місь"
кий голова Ірпеня Володимир
Скаржинський, та, звісно, зірки
культурно"мистецького центру
"Сузір'я", які подарували всім при"
сутнім незабутнє свято, сплетене
із улюблених пісень та феєричних
танцювальних номерів. 

21 травня у Києво"Святошинському центрі соці"
ально"психологічної реабілітації населення, що в Бо"
ярці, відбувся відкритий публічний захист проектів,
допущених до 2"го туру конкурсу соціальних проек"
тів, який не так давно дебютував у нашому місті зав"
дяки підтримці Боярської міської ради.  

Керівники проектів захищали свої роботи, подані
на конкурс від громадських організацій: "Жіноча гро"
мада", "Асоціація багатодітних родин "Велика сім'я",
"Центр розвитку громад", "Спортивна громада Бо"
ярки", "Академія стратегічних наук", молодіжний
клуб "Позитив" (ЦРГ). Із захистом проектів виступили

Сергій Чуткий, В'ячеслав Сенчук, Зоя Бургонська,
Марія Кириленко, Віра Венгер, Оксана Слєпова,
Олена Дзюбенко, Ганна Фломбойм. 

І вже 23 травня  конкурсна комісія зібралася у пов"
ному складі для остаточного визначення переможців
конкурсу. На засіданні головував міський голова Бо"
ярки Тарас Добрівський. Члени комісії прийняли рі"
шення підтримати всі проекти, допущені до 2"го ета"
пу конкурсу. Водночас  кошториси проектів були під"
дані значному коригуванню. Докладніше про резуль"
тати конкурсу можна дізнатися із витягу з протоколу
(див. 12 стор.). 

Саме стільки часу у середньому пот"
рібно українцям, аби знову працевлаш"
туватится. В той же час майже кожному
п'ятому українському безробітному до"
водиться шукати роботу більше року.
Крім того, якщо вірити цифрам, кіль"
кість зареєстрованих безробітних у кра"
їні зменшується: у лютому їх було 547
тис., а вже станом на 1 травня цей по"
казник зменшився до 486 тис. осіб. 

"Комсомольська правда"

Лише 45 % із них отримали санітарні паспорти. Загалом в Україні об"
лаштовано 1200 пляжів, із яких 800 знаходиться на морському узбереж"
жі. До речі, норми утримання пляжів в цьому сезоні стали більш
суворішими. 

"Комсомольська правда"
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1 стор.

1 стор.

У місті з'явилося
перше в Україні під"
приємство, де виго"
товляють екологічно
чисту їжу для малю"
ків " завод "Агуша".
Це поки єдине  в Ук"
раїні спеціалізоване
підприємство з ви"
робництва дитячих
молочних продуктів
з використанням су"
часних екотехноло"
гій. Угоду про будів"
ництво заводу голо"

ва Київської облдержадміністра"
ції Анатолій Присяжнюк та інвес"
тори із США підписали два роки
тому. 

" Завдяки залученню інозем"
них інвестицій, Київська область
стрімко розвивається. Пред"
ставники влади та бізнесу вий"
шли на новий рівень співпраці в
економічній сфері, що дає мож"
ливість створювати нові підпри"
ємства та покращувати якість
життя в регіоні, " зазначив під час
відкриття заводу Анатолій При"
сяжнюк.
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районуНовини

пишутьПро що 

22 травня, у день річниці перепохо"
вання Великого Кобзаря, у сусідньо"
му селі відбулося відкриття погруддя
Тарасу Григоровичу Шевченку. Воно
було встановлено на подвір'ї Петрів"
ської загальноосвітньої школи І"ІІІ
ступенів. 
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сусідівНовини від 

Змагання пройшли під патро"
натом народного депутата Украї"
ни, ректора Національного уні"
верситету ДПС України Петра

Мельника. Продемонструвати
свої спортивні здібності біля бу"
динку культури, де відбувався
турнір, приїхали молоді люди з

різних куточків  Києво"Святошин"
ського району. За результатами
змагань переможці були нагород"
жені грамотами та медалями.
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Здебільшого телефонні шахраї ді"
ють за "відкатаним" сценарієм. Теле"
фонують уночі, представляючись
співробітниками Печерського або ін"
шого райвідділу міліції та повідомля"
ють напівсонному відповідачу, що йо"
го родич був затриманий співробіт"
никами міліції. Тож, мовляв, якщо ви
хочете, аби близька вам людина опи"
нилася на волі, розпрощайтеся з
кругленькою сумою грошей. 

" Як правило, шахраї знають ім'я
вашого родича та якимось чином
блокують його телефонний номер,
що змушує жертву зловмисників по"
вірити у правдивість їхніх слів, " ко"
ментує дії шахраїв заступник началь"
ника слідчого відділу Києво"Свято"
шинського РВ ГУ МВС України у Київ"
ській області Сергій Іваніков. "  Гроші
вимагають із людей не малі " в розмі"
рі 5"10 тисяч доларів. Зі слів потерпі"
лих, шахраї наказують передати кош"
ти через водія таксі або переказати
через термінали Ibox. І що головне "
використовуючи такий психологічний

тиск, зловмисники
здебільшого досяга"
ють бажаного резуль"
тату. 

Ще більш неприєм"
ним є той факт, що
кількість ошуканих те"
лефонними шахраями
невпинно зростає. Не"
достатня поінформо"
ваність населення,
безпечність та довір"
ливість людей грають
на руку спритникам. За
словами Сергія Івані"
кова, лише за останній
час в тенета зловмис"
ників потрапило понад
20 сімей. 

" На жаль, досить
часто люди діють спонтанно та втра"
чають пильність, забуваючи про те,
що насамперед вони мають в таких
випадках звернутися до правоохо"
ронних органів. Тому я хотів би зак"
ликати людей бути пильними та не
піддаватися на провокації шахраїв.
У таких випадках відразу ж треба
звернутися до того відділення мілі"
ції, в якому за словами "доброзич"
ливців" перебуває ваш родич. Це
дозволить вам не стати жертвами
зловмисників, " застерігає Сергій
Іваніков. 

Про ці застереження має пам'ятати
кожен із нас, адже не відомо, кому
завтра можуть зателефонувати вночі
спритні шахраї. 

Співробітники правоохоронних ор"
ганів закликають реагувати та такі
виклики шахраїв зверненням до мілі"
ції. Телефони чергової частини: (045
98) 4"02"20 або 102. 

Анастасія Береговенко, 

Олександра Вінниченко
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Телефонні

шахраї. Біль�

шість із нас про

них лише чула.

Проте є й ті, хто

став жертвою

спритних маніпу�

ляцій по телефо�

ну. З огляду на

кругленькі суми,

якими шляхом

шантажу розжи�

валися спритни�

ки, "кепкували"

вони не на жарт. 

Втрачений державний акт на  право  приватної влас"
ності  на земельну ділянку №3756/1367, виданий Києво"
Святошинським відділом земельних ресурсів від 03.09.
1996 року Кононенко Ларисі Іванівні, вважати недійсним.

На постійну роботу 
до КП "БГВУЖКГ" потрібні:

� електрогазозварник 4, 5 розрядів � (2);
� водії на сміттєвози та самоскиди � (2);
� покрівельники рулонних покрівель 4
розряду � (3);
� лісоруби � (2);
� електромонтери 4, 5 розрядів � (2);
� робітник із благоустрою в дільницю з
вивозу ТПВ � (2)

Заява про наміри отримати дозвіл на викиди
ТОВ "Силует ЛТД", розташований за адресою: Київ"

ська область, м. Боярка, вул. 40 річчя Жовтня, 36, заявляє
про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих ре"
човин в атмосферу для котельно, в якій встановлено два
котли типу АОТВ"А50, потужністю 50 кВт кожний.

Кількість джерел викиду " 2. В атмосферу викидаються
наступні забруднюючі речовини: оксид вуглецю, оксиди
азоту та пил. Загальний обсяг викидів становить 0,45
т/рік.

ТОВ "Силует ЛТД" гарантує при здійсненні своєї діяль"
ності дотримання норм екологічної безпеки, санітарного
та природоохоронного законодавства України.

Пропозиції та зауваження щодо цього об'єкта направ"
ляти до Києво"Святошинської районної державної адмі"
ністрації, за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги,
126, протягом 30"ти днів з моменту опублікування оголо"
шення.

Додаткову інформацію щодо обсягів викидів забруд"
нюючих речовин в атмосферу можна отримати у ТОВ
"НВП "Екозахист", розташованому за адресою: м. Київ,
вул. Урицького, 45, оф. 809, або за телефоном (044) 520"
03"20.

Втрачений державний акт на право власності на зе"
мельну ділянку (КВ №097882), виданий Києво"Свято"
шинським відділом земельних ресурсів 13 лютого 2007
року Радовській Ганні Григорівні, вважати не дійсним. 

Щоб упорядкувати цю територію,
було проведено суботник. Небайдужі
боярчани прийшли віддати данину
пам'яті загиблим. Працювали з ентузі"
азмом. Працівники БГВЖКГ під'їхали з
технікою й допомогли вивезти все
сміття. Серед них був дуже скромний
молодий чоловік з бензопилкою. Я
звернулася до нього з проханням до"
помогти очистити від поваленого де"
рева могилу нашої боярської поетеси
з трагічною долею " Орисі Верби
(справжнє прізвище Саливоненко).
Він погодився, хоч і був дуже стомле"
ний. Ми вдвох очистили чотири моги"
ли, де спочиває вся сім'я Саливонен"
ків. 

А найголовніше те, що чоловік пра"
цював без всякої винагороди, просто
так. Я захотіла подякувати цій людині
через газету. Пішла до комунального
підприємства, " а там багато Сергіїв.
Скоротила список до працівників з
бензопилкою. Мені сказали, куди
звернутися. В кабінеті працювали
двоє чоловіків. Я розповіла, з якою
метою до них прийшла. Один із них
був категорично проти. Він сказав:
"Помоліться за нього в церкві. Добрі
справи не афішують". Я його не впіз"
нала, бо він був в окулярах. Пізніше
з'ясувалося, що це " той самий Сергій. 

Я була приємно вражена, що в наш
час є дуже скромні люди, які добру
справу роблять за покликанням сер"
ця, а не за винагороду. 

Валентина Григорівна 

Ткаченко, пенсіонерка
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9 травня для жителів Боярки

було подвійне свято. Перш за все

це День Перемоги. По�друге � зна�

менна подія � встановлення обеліс�

ка на старому кладовищі, на місці

поховання, де сплять вічним сном

солдати з 10 братських могил. 

Подяка 

Як повідомляє відділ реєстраційно"екза"
менаційної роботи ДАІ з обслуговування
Києво"Святошинського району при УДАІ
ГУМВС України в Київській області, відпо"
відно до постанови Кабінету Міністрів Ук"
раїни від 28 березня 2012 р. № 284 внесе"
но зміни до Положення про порядок видачі
посвідчень водія та допуску громадян до
керування транспортними засобами. Те"
пер обмін посвідчення водія проводиться
незалежно від зареєстрованого місця про"
живання за умови подання особою картки
водія або довідки з реєстраційно"екзаме"
наційного підрозділу про підтвердження
факту видачі посвідчення водія. При цьому
довідку про непозбавлення особи права на
керування транспортним засобом, виданої
підрозділом Державтоінспекції за зареєс"
трованим місцем проживання, надавати
не потрібно. У разі втрати посвідчення во"
дія видається нове з відміткою "Дублікат".
На період оформлення дубліката посвід"
чення видається тимчасовий талон на пра"
во керування транспортним засобом від"
повідної категорії. Він дійсний два місяці.
При цьому громадянам теоретичний і
практичний іспити складати не потрібно.

А також хочемо нагадати, що вказівкою
Управління ДАІ ГУМВС України в Київській
області від 28 березня 2012 року № 22 за"
безпечено приймання іспитів для отри"
мання права керування транспортними за"
собами та видачі (обміну) посвідчень во"
дія, а також видачі дублікатів посвідчень
водія у відділі РЕР ДАІ з обслуговування
Києво"Святошинського району при УДАІ
ГУМВС України в Київській області особам,
які зареєстровані на території інших адмі"
ністративно"територіальних одиниць Київ"
ської області.

Адреса відділу РЕР ДАІ з обслугову�

вання Києво�Святошинського району

при УДАІ ГУМВС України в Київській об�

ласті: с. Софіївська Борщагівка, вул.

Толстого, 2, приміщення "Автоцентру

на Кільцевій", 1 поверх.

Сьогодні складно уявити життя боярчан
без послуг, яке надає підприємство.

Та, на жаль, сьогодення щоразу випробо"
вує Водоканал на міцність. Відтак будь"якої
миті жителі нашого міста можуть зі здиву"
ванням відмітити, що обіцяна регулярна по"
дача води може перетворитися на мрію. Чо"
му? Відповідь проста: хочеш отримати "
сплати! Водоканал вдячний кожному своє"
му споживачу, який сумлінно оплачує пос"
луги, надані комунальним підприємством.

Однак щомісяця зростає кількість бор"
жників, котрі користуються дарами приро"

ди, а компенсувати за це
" не поспішають. А дехто
взагалі, мабуть, вважає,
що цей дар безкоштов"
ний і витрачати свої кошти на це не варто.
Тобто, хтось користується, а хтось " сплачує.

Та КП "Боярка"Водоканал" не може пра"
цювати благодійно. Не тому, що прагне за"
робити на цьому, а тому, що для отримання
води з надр землі насоси використовують
електроенергію, тому що держава має от"
римати податки на нараховані кошти для
споживачів, навіть ті, які не були сплачені.
Тобто Водоканалу треба і за електроенергію
розрахуватися, і податки сплатити, і воду
надати. 

Тож ми звертаємося до вас, наші шановні
споживачі, з проханням вчасно сплачувати
за надані вам послуги. 

Ми ж  постійно зі свого боку проводимо
роботу з боржниками.  У найближчому май"
бутньому будуть проведені рейди щодо об"
меження боржників у доступі до водопоста"
чання та водовідведення.

Та найболючішим стане той момент, коли
злісних неплатників почнуть виселяти з по"
мешкань у примусовому порядку за рішен"
ням суду. Адже сьогодні розмір заборгова"
ності деяких жителів міста сягає просто аст"
рономічних сум.

Такі жорсткі міри прийматимуться лише
для блага споживачів, які сумлінно оплачу"
ють рахунки та хочуть отримувати послуги
такої якості, за яку вони сплатили.

З повагою, 

адміністрація КП "Боярка�Водоканал"
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Звернення

Комунальне підприємство "Бо�

ярка�Водоканал" на теренах міста

працює з 2000 року. Регулярне надан�

ня послуг із централізованого водо�

постачання та водовідведення стало

для жителів міста звичним явищем,

оскільки дозволяє вповні користувати�

ся благами міського життя.

Провідний спеціаліст Києво"Святошин"
ського районного центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді Яременко
Світлана нещодавно взяла участь у щоріч"
ному Всеукраїнському навчально"органі"
заційному семінарі, метою якого є надан"
ня допомоги тренерам у напрямку діяль"
ності протидії торгівлі людьми та експлуа"
тації дітей в Україні. Організатором заходу
є Міжнародний жіночий правозахисний
центр "Ла Страда"Україна". У рамках семі"
нару відбулося також два спеціальні захо"
ди: тренінг "Особливості здійснення "мо"
ніторингу повсякдення" та "круглий" стіл
"Актуальні питання протидії торгівлі людь"
ми в Україні", який зібрав експертів із пи"
тань проблеми торгівлі людьми в Україні
та світі, з впровадження національного
механізму взаємодії суб'єктів у сфері на"
дання послуг постраждалим від торгівлі
людьми, фахівців з питань діяльності Наці"
ональних "гарячих ліній". Учасники семі"
нару " представники Міжнародної органі"
зації з міграції, Міністерства освіти та нау"
ки, молоді та спорту України, Українського
науково"методичного центру практичної
психології і соціальної роботи, Міністерс"
тва соціальної політики, громадських ор"

ганізацій. 
Торгівля людьми у сучасному світі є од"

ним із найбрутальніших масових пору"
шень прав і свобод людини та становить
значну суспільну небезпеку для жінок, чо"
ловіків і дітей, яких продають із метою
жебракування, сексуальної експлуатації,
використання у порнобізнесі та інших не"
законних видах діяльності, які принижують
честь та гідність людини. Саме профілак"
тика такого явища, як торгівля людьми,
займає вагоме місце в діяльності органів
державної влади, громадських і міжна"
родних організацій України.

Якщо у вас виникли запитання, або
ви маєте потребу в отриманні соці�
альної допомоги, звертайтеся до Ки�
єво�Святошинського районного цен�
тру соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді за телефонами : 7�28�22,
507�19�10, 093�014�37�51, 067�841�
58�64. Наш E�mail: kscsssdm@ukr.net.
Адреса центру: м. Вишневе, вул. К.
Маркса, 15. 

Світлана Журавель, директор Києво�
Святошинського районного центру соці�

альних служб для сім'ї, дітей та молоді
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Лариса Герус, директор турис"
тичної фірми "Про"Тур", яка знахо"
диться в Боярці, розповіла нам
про види турів та дала декілька
слушних порад щодо вибору най"
кращого. 

" Тури можуть бути, як групові,
так й індивідуальні. Це круїзи, екс"
курсійні та оздоровчі тури. Різнома"
ніття можливостей, розрахованих на
будь"який бюджет, може задоволь"
нити найвибагливішого клієнта. Пот"
рібно лише чітко знати, чого ви хоче"
те. 

Лариса Юріївна поділилася також
певними спостереженнями. Примі"
ром, люди, у яких дуже активна ро"
бота, прагнуть провести відпустку
спокійно, у якомусь далекому куточ"
ку планети. А ось люди, які мають не
надто активний професійний стиль
життя, хочуть під час відпустки отри"
мати максимум емоцій.

Для туристів"початківців у "ПРО"
ТУРі" теж знайдеться декілька влуч"
них порад. Тут радять почати вивча"
ти світ шляхом розвитку цивілізації.
В Україні це можуть бути місця,
пов'язані з трипільською культурою.
Якщо ж говорити про закордонні
мандрівки, то в першу чергу, варто
відвідати Єгипет, Індію та Китай.
Трендами туристичного сезону ста"
ють Туніс та Грузія. 

Вважається, чим ретельніше спла"
нована відпустка, тим більше шансів
залишитися задоволеним нею. Тим
паче, що за передчасне бронювання
турів в більшості туристичних
агентств ви можете отримати значні

знижки. Головне правило відпочинку "
провести перші дні у спокої та уса"
мітненні. Адже з сучасним ритмом
життя саме цього не вистачає нашо"
му організму. Також корисним буде
заздалегідь звести зайві турботи до
мінімуму. Уникайте повсякденної су"
єти. А головне " займайтеся під час
відпустки саме тим, на що у вас не
вистачає часу весь рік: читайте
книжки, гуляйте пішки, танцюйте та
спілкуйтесь з новими людьми. Не
беріть до уваги звичайний режим
дня: засинайте та просинайтесь, ко"
ли цього хоче ваш організм. Хоча б
декілька днів проживіть так, наче
життя безкінечне. 
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На валізах

к саме боярчани збираються провести від�

пустку цього літа? І що для них важливо при

виборі місця відпочинку? Про це під час роз�

мови із журналістами нашої газети розповіли

жителі Боярки. 

Ольга

� Ми традиційно вирушимо до Криму. З точним
місцем ще не визначились, але це буде північне
узбережжя. Два роки поспіль відпочивали у Каці�
велі. Оскільки у мене є син, то ми з чоловіком
обираємо сімейний відпочинок: затишні та спо�
кійні місця. 

Марина

� Цього літа, обираючи між відпусткою і робо�
тою, віддаю перевагу останній. Чесно кажучи, до
моря зовсім не хочеться. Чекаю вже зими, щоб
знову поїхати в Буковель кататися на лижах. Вза�
галі, коли обираю, куди поїхати, в першу чергу
звертаю увагу на можливість створити під час
подорожі "культурну" програму. Для мене голов�
не, щоб було що подивитись і куди піти. 

Олександр

� Поки вагаюся, куди поїхати: до Карпат чи в
Крим. Якщо до Криму, то це буде Тарханкут. За�
тишне місце, гарне для купання та смакування
домашнього вина на заході сонця. Минулого ро�
ку їздив у відпустку тричі. Один раз до Єгипту та
два рази до Криму. Літо пройшло "на ура"! Вва�
жаю, що головне у відпочинку � це весела компа�
нія та гарний настрій. 

Єгор

� Поки не маю ніяких конкретних планів на це
літо. Можливо, вирушу у турподорож Україною.
Минулого року нікуди не міг вибратись, а два ро�
ки назад відпочивав за кордоном. 

Голос народу 

Ще декілька

років тому де�

мографічна си�

туація, що існу�

вала в Боярці,

була досить

к р и т и ч н о ю .

Проте за ос�

танній час в

місті спостері�

гається пози�

тивна тенден�

ція. І хоча

б е й б і � б у м у

ще не стало�

ся, та зрос�

тання рівня

народжуваності вже можна

констатувати. 

За інформацією, наданою Києво"Святошин"
ським відділом реєстрації актів цивільного стану,
у квітні цього року на світ з'явилося 55 маленьких
боярчан. Стільки ж народилося і в березні. 

Так, за перші чотири місяці цього року лелека
приніс до боярських сімей 212 малюків, а от із
життя пішло 188 осіб. Цифри вказують на подо"
лання в Боярці демографічної кризи. 

В той же час статистика говорить про змен"
шення шлюбної активності. Так, у березні в Бо"
ярці на весільний рушничок стало лише 10 пар,
а в квітні " 28. Утім, такі показники працівники
відділу РАЦСу пояснюють дотриманням моло"
дят традиції: не одружуватися в піст. Не поспі"
шають наречені до будинку урочистих подій і в
травні. Тож на початок весільного сезону чека"
ють вже влітку, а шлюбний бум має статися тра"
диційно у вересні. 

Інф. "Боярка�Інформ" 

Літо � традиційно вважа�
ється часом відпусток. Море,
сонце… та безліч варіантів
проведення довгоочікуваної
мандрівки. Здається, весь
світ може підкоритися тобі
влітку. Яким місцям відпочин�
ку слід надавати перевагу та
як правильно спланувати від�
пустку? Знайти відповіді на ці
запитання намагалися наші
журналісти. 

Використання масажного облад"
нання "NUGA BEST"  має багато без"
заперечних переваг. Саме масаж
знімає напругу та м'язові спазми.
Ролевий масаж дозволяє оздорови"
ти хребет і забезпечити тракцію та
корекцію хребта. Крім витягнення
хребта, масажер забезпечує уні"
кальні види терапії: припікання та
прогрівання інфрачервоним довго"
хвильовим теплом. Обладнання діє
на всі системи організму.  

Гарний кровообіг, міцний імунітет і
здоровий хребет, за словами дирек"
тора салону"магазину Ірини Васи"
ленко, " це три кити, від яких зале"
жить здоров'я кожного органу люди"

ни. Пані Ірина з радістю розпові"
дає про чудесні історії зцілення
людей, які вже майже втратили
надію на одужання. Найголовні"
шим моментом є те, що салон
чекає всіх без винятку. Консуль"
тації та сеанси тут є абсолютно
безкоштовними та доступними
для кожного. Це правило та тра"
диції салонів "NUGA BEST" у
всьому світі. 

Миколу Івановича Костенка,
друзі привезли до салону "NUGA
BEST", коли лікарі порекоменду"
вали йому придбати інвалідний
візок та призначили І групу інва"
лідності. Та після понад 30 років бо"
ротьби з хворобами, він нарешті от"
римав надію. Трофічні виразки та
рожисті запалення багато років ро"
били життя Миколи Івановича нес"
терпним. Безліч курсів лікування та
три операції з пересадки шкіри " ось
реалії життя. Дійшло до того, що він
не міг навіть самостійно одягнутися.
Боліло все. Знеболююче щоденно та
життя у відчаї. Як зізнається Микола
Іванович, вже після перших сеансів у
салоні "NUGA BEST" чоловік відчув
полегшення. Біль послабшав, а вже
через декілька місяців почали заго"
юватися рани. Менш ніж через мі"
сяць він зміг самостійно приїхати на
сеанс масажу. Зараз Микола Івано"

вич більше не від"
чуває болю та від"
мовився від інва"
лідного візка. Сили
та надія на одужан"
ня повертаються з
кожним новим се"
ансом. Крім того,
результат закріп"
лювався оздоров"
чими процедурами
на обладнанні "NU"
GA BEST" у домаш"
ніх умовах. Килим з

турманієвої кераміки для стоп та
турманієвий пояс для стоп та колін
стали швидкою допомогою для Ми"
коли Івановича. За цей час чоловік
позбувся зайвої ваги та суттєво оз"
доровив хребет. Безумовно, це пе"
ремога для людини, яка значну час"
тину свого життя присвятила бо"
ротьбі з хворобами. 

Салон"магазин "NUGA BEST" вже
зараз чекає на своїх відвідувачів.
Завітайте за адресою: м. Боярка,
вул. Білогородська, 19а, та перес"
відчіться у тому, що кожна людина
має право на здоров'я та довголіття.
Все у ваших руках!

Олександра Вінниченко
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здоров'я Ваше

С а л о н � м а г а з и н
"NUGA BEST" працює у Боярці
вже сьомий рік. За цей час
працівники та відвідувачі са�
лону стали свідками багатьох
чудесних зцілень. 

"Тут навіть атмосфера лі�
кує", � відзначають постійні
його відвідувачі. У салоні про�
водяться як оздоровчі проце�
дури, так і презентації. Кожен
відвідувач може отримати
кваліфіковану консультацію,
яке саме обладнання слід зас�
тосовувати для покращення
здоров'я. Консультанти сало�
ну, знайомлячись з відвідува�
чем, заводять особисту кар�
тку. Її оновлюють кожного дня,
пильно слідкуючи за станом
здоров'я клієнта. Індивідуаль�
ний підхід � один із найголов�
ніших принципів роботи ком�
панії Nuga Medikal.
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тенденціяПозитивна 



Найбільш напруженою була суботня
програма 12 травня. Вона складалася з
двох частин " спортивної і конкурсної. До
останньої увійшли такі етапи, як в'язання
туристичних вузлів, конкурс на кращий
табір, конкурс кострових і художня само"
діяльність.

Спортивна була представлена турис"
тичною смугою (що, в свою чергу, склада"
лася з пішохідного, гірського, спелеоло"
гічного та водного етапів) і спортивним
орієнтуванням. Наприклад, нічне орієнту"
вання розпочалося о 23.30. Контрольний
час на виконання завдання " 3 години...

Та й вдень було на що подивитися! На"
віть лісові білки чудувалися з того, як віль"
но почуваються ці юнаки й дівчата під вер"
ховіттям височенних сосен. Збоку здаєть"
ся, що вони, обвішані залізяччям й додат"
ковими мотузками"страховками, пересу"
ваються там, високо, просто по повітрю.
Адже знизу міцних линв практично не
видно… Після такого піщаний схил вида"
ється за іграшку, а водний етап (незважа"
ючи на притоплені колоди й двоє "воріт",
в які потрібно "увійти" за всіма правила"
ми) " приємною прогулянкою на човнику. 

…А ввечері, коли сутінки приємною
прохолодою накривають Високий Берег,
всі табори традиційно збираються на ур"
вищі біля загального багаття. Ви хочете
відчути душу Високого Берега, зрозуміти
його порухи душевні, дізнатися те, що не
розповісти ніякими словами? Про це роз"
кажуть гітарні струни.

Любіть сюрпризи!
Другого дня, у неділю, різко похоло"

дало. Набігли кудлаті хмари й сипонули
зранку просто таки осіннім дощем. Як
то кажуть, любіть сюрпризи! Та незва"
жаючи на це, два традиційних заходи,
без яких на Високому не обходиться ні
один збір, таки відбулися. Для наймен"
ших (до 12 років) " дитяча туристична
смуга, для найвідчайдушніших " Дом"
байський футбол! 

Причому команда "Шипи" відзначи"
лася не лише на полі. Вболівальники
цієї команди прихопили на Високий
Берег дві спортивні кінокамери й прик"
ріпили їх… на голови гравцям своєї ко"
манди! Тож тепер, наші шановні читачі,
завдяки Інтернету ви матимете змогу
побачити, що таке Домбайський фут"
бол, так би мовити, зсередини. І ви пе"
реконаєтесь, що в порівнянні з ним бої
гладіаторів " просто дитяча забавка…

За них вболіватиме район
Звісно, було і традиційне закриття

цьогорічних тренувальних зборів, і наго"
роди переможцям у змаганнях. Про це
розповідає старійшина боярських турис"
тів " Віктор Васильович Мостіпан:

" Нагороди для команд"переможців у
нас традиційні " туристичне споряджен"
ня. А для найкращих " наднагорода: по"
чесне право відстоювати честь нашого
Києво"Святошинського району на облас"
них змаганнях з туризму, які відбудуться
приблизно через два тижні. Вони прохо"
дитимуть на одному з двох наших тради"
ційних туристичних "полігонів": у Рокит"
ному або на Снітинці.  Першими цього ра"
зу стали "Шипи". Друге місце посіла ко"
манда "Партизани", третіми були туристи
з команди "Сокс", а ось  ІV та V місця  от"
римали "Призрак" та "Фаворит".

Радислав КОКОДЗЕЙ, 

фото автора
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Безумовно, їх головною метою стало виявлен"
ня найсильніших спортсменів району. Приємно,
що цього разу це звання здобули боярчани. І це
при тому, що загальна кількість учасників зма"
гань сягнула 25 осіб, із яких 3"  представниці жі"
ночої статі.

Перше місце серед чоловіків посів Володимир
Владика (Боярка), друге " Сергій Кушнір (Вишне"
ве), третє місце здобув боярчанин Володимир
Іващенко. А ось серед жінок першою стала Тетя"
на Доберчак " теж із Боярки. Другу позицію заво"
ювала її землячка Ліна Ільченко.

Загалом у змаганнях взяли участь представни"
ки більш ніж 5 спортивних клубів.

Ганна Ходикіна
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За ініціативи спортивної моло�

ді району та за підтримки Вишневої

міської влади й партійної організації

"Молоді регіони" нещодавно у Виш�

невому відбулися змагання з пауер�

ліфтингу, які проходили під чудовим

гаслом "Спорт переможе!". 

12�13 травня на Високому

Березі ріки Ірпінь в урочищі

Звонкове відбулося тренування

туристів Боярки у форматі від�

біркових змагань: підготовка до

участі в обласних змаганнях з ту�

ризму. Традиційний організатор �

Боярський міський туристичний

клуб "Іскра", традиційний спон�

сор � приватна школа для дівча�

ток "Леді".

Наприкінці ХІХ ст. прискорився
розвиток промисловості, будів"
ництва, зростала чисельність на"
селення міст, і мешканці Києва по"
чали шукати собі місця для відпо"
чинку. Саме так і виникла в Боярці
вулиця Хрещатик. У 1870"х роках
на ній знаходилося 78 садиб. 

Перші дачі на боярському Хре"
щатику будували багаті кияни вик"
лючно для власного користування.
Пізніше київські підприємці і місце"
ві будаївські заможні селяни зво"
дили дачні будинки, щоб здавати їх
в оренду. З часом інфраструктура
вулиці почала розвиватися. 

ЦЕНТР ОЗДОРОВЧОЇ БОЯРКИ

В 1882 році Медичний департа"
мент Міністерства внутрішніх
справ Російської імперії схвалив
ініціативу створення Кліматичного
лікувального закладу, заснованого
на станції Боярка. То був один із
найсучасніших оздоровчих ком"
плексів, де використовувалися но"
вітні методи лікування, зокрема
водою та навіть… кумисом! Спеці"
ально для його виробництва три"
мали стадо кобилиць…

Невдовзі тут почали виникати ін"
ші оздоровчі заклади, які пізніше, за
радянської влади, були перетворе"
ні на лікарні та санаторії. Так було
покладено початок оздоровчій спе"

ціалізації нашого міста. У 1899 р.
відкрито санаторій для дорослих,
хворих на сухоти, а у 1904 р. " того ж
профілю дитячий санаторій, який
був розташований неподалік тепе"
рішнього парку Перемоги та Бояр"
ської мерії. Центром оздоровчої
Боярки стала вулиця Хрещатик. Та
й зараз вона залишається осеред"
ком здоров'я для всієї області, адже
саме тут знаходиться Київська об"
ласна дитяча лікарня. У 1958 р. по
вул. К. Маркса (так у радянські часи
називалася ця вулиця) відкрився
Київський обласний будинок дити"
ни і на базі одного з будинків відпо"
чинку почала працювати Київська
обласна дитяча лікарня.

Зараз лікарня розрахована на
понад 240 дітей та налічує приб"
лизно 210 співробітників. У 1996 р.
на території, де свого часу діяв піо"
нерський табір київського заводу
"Ленінська кузня", до 10"річчя ава"
рії на ЧАЕС, відкрито новоспоруд"

жений комплекс Київської облас"
ної дитячої лікарні.

Упродовж тривалого часу Бояр"
ка залишалась єдиним дачним се"
лищем для киян. До їхніх послуг
були Залізничний парк, літній те"
атр, каскад ставків з пляжами, ку"
пальнями та рятувальною служ"
бою, поштово"телеграфна стан"
ція, аптека, кумисно"кефірний зак"
лад, пожежна дружина, ряд крам"
ниць і, зрештою, великий базар...

УЛЮБЛЕНЕ МІСЦЕ 
ВІДПОЧИНКУ КИЯН І НЕ ТІЛЬКИ 

Багатьох видатних людей прий"
мала Боярка: М. Лисенка, Шолом"
Алейхема, С. Надсона, В. Самій"
ленка, Марію та Бориса Грінченків,
П. Нестерова, М. Пимоненка, 
М. Садовського, М. Заньковецьку,
Ф. Меринга, В. Рикова, О. Богома"
зова, М. Старицького, М. Коцю"
бинського, С. Єфремова, родини

Байкових, Булгакових, Грушев"
ських, Кістяківських, Кониських,
Матушевських та інших.

Киянам дуже полюбилась ця за"
тишна і квітуча місцевість. Бояр"
ські дачі користувались великою
популярністю, щоліта тут відпочи"
вало до 10 тисяч дачників.

У 1918 році уряд Скоропадсько"
го вирішив дітей громадських дія"
чів, вчителів, лікарів оселити на лі"
то на боярських дачах, організува"
ти у Боярці своєрідну колонію"са"
наторій чи, як пізніше називали,
табір відпочинку. Тут вони дістали
прихисток і забезпечення. За по"
радою Віри Олександрівни Мату"
шевської, яка працювала у Бояр"
ській лікарні головним лікарем, ди"
тячу колонію"санаторій організу"
вали в дачних будинках, покинутих
їхніми власниками.

"МАРКСІВСЬКА" ЕПОХА 

Рішенням Будаївського волос"
ного виконкому від 4 листопада
1922 р. вулицю Хрещатик в селищі
Боярка перейменовано на вулицю
Карла Маркса. Це був час, коли
дачне селище занепало, багато
будівель зазнало пошкоджень і
пограбувань. І в парку, і на дачах
вирубувалися насадження. Для
збереження масиву дач від грабіж"
ників проводилися нічні облави мі"

ліції. У листопаді 1926 р. до тери"
торії Будаївської сільради було
включене дачне селище Боярка.
На той час населення Боярки"Бу"
даївки перевищувало 3200 чоло"
вік.

У середині 20"х років частину
дачних будинків було розібрано,
частину розорено, територія дач"
них садиб була запущена. На місці
деяких колишніх дач були відкриті
санаторії, будинки відпочинку, піо"
нерські табори.

На території двох дачних садиб
по вул. Карла Маркса у 1934 р.
створено Боярський дитячий са"
наторій, а у січні 1931 р. " дитячий
санаторій, підпорядкований Київ"
ському військовому округу, де за
зміну відпочивало 100 дітей вій"
ськовослужбовців. Зараз це тери"
торія навчально"оздоровчого ком"
плексу Київського військового лі"
цею ім. І. Богуна, відкритого в Бо"
ярці в 1998 році. Це єдиний провій"
ськовий навчальний заклад в Ук"
раїні, до якого хлопчаки вступають
після 7"го класу.

У результаті знищення старих де"
рев'яних корпусів санаторію втраче"
но будинок, в якому відпочивала
сім'я композитора Миколи Лисенка
у 1885 р. Територію з давніми насад"
женнями використали для створе"
ного тут парку, який отримав назву
Перемоги. Саме це місце зараз є

епіцентром проведення місь"
ких та районних заходів. Мен"
ше десяти років тому вулиці
було повернуто історичну
назву. Сподіваємося, що з ча"
сом повернеться цьому міс"
цю й колишня слава, адже ця
місцевість справді має особ"
ливу, життєдайну енергетику.  

За матеріалами, 
наданими Боярським 
краєзнавчим музеєм

�� �	�'��	$
, ��� ���"	����?асоціаціїІсторичні

Його називають "серцем",

транспортною артерією, окра�

сою міста. Не здогадалися, про

що йде мова. Про особливу ву�

лицю Боярки � наш Хрещатик.

Наше місто, мабуть, одне із не�

багатьох, яке має тезку головної

вулиці країни. 
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ТРК "ЕРА"
ПРОФІЛАКТИКА
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:40 Точка зору
10:00 Про виплати ком"

пенсацій вкладни"
кам Ощадбанку
СРСР

10:05 Погода
10:10 Святковий концерт

до Дня захисту ді"
тей "Усі ми " непо"
сидючі"

11:05 Шеф"кухар країни
11:55 Погода
12:00 Офіційна хроніка
12:10 Кабмін: подія тижня
12:20 Право на захист
12:40 Любі хлопчики й

дівчатка
13:40 Погода
13:45 Олімпійським кур"

сом
14:00 Кубок світу з фут"

болу " 2014. Що"
денник ФІФА

14:35 Вікно в Америку
15:00 Новини (із сурдо"

перекладом)
15:15 Euronews
15:45 Діловий світ. Агро"

сектор
16:00 Погода
16:05 Т/с "17 миттєвос"

тей весни" 
18:20 Новини (із сурдо"

перекладом)
18:40 Діловий світ
18:55 Бенефіс Ю. Галь"

цева та Г. Вєтрова
20:35 Сільрада
20:55 Офіційна хроніка

21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс"мінус
21:30 Діловий світ
21:40 Світ спорту
21:45 Погода
21:50 Смішний та ще

смішніший
22:20 Наше Євро. Що"

денник
22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Се"

кунда удачі
ТРК "ЕРА"
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Експерт на зв'язку
00:15 Ювелір ТБ

06:00 " 14:00 Профілак"
тика

14:00 "Шість кадрів"
14:20 Т/с "Майстер і

Маргарита"
16:15 "Говоримо і пока"

зуємо"
17:05 "Сімейні мелодра"

ми " 2"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:35 "Не бреши ме"

ні " 3"
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Євро на нер"

вах"
21:15 Т/с "Без сліду" (1)
23:20 Шоу "Вечірній Ур"

гант"
23:45 ТСН
00:00 Т/с "Закон і поря"

док " 3" (2)

ПРОФІЛАКТИКА

14:00 Д/с "Детективи"
14:25 "Сімейний суд"
15:20 "Серце підкаже"
16:20 "Чекай на мене"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:00 Програма "Про

життя"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подро"

бицях"
20:30 Футбол. Збірна Ук"

раїни " Збірна Ес"
тонії

23:05 Т/с "Кулінар"
00:10 Х/ф "Кремінь" 

06:00 ПРОФІЛАКТИКА
14:00 Єралаш
14:10 Т/с "Моя прекрас"

на няня" (1)
14:45 Т/с "Універ" (1)
15:10 Т/с "Ранетки" (1)
16:05 У ТЕТа тато!
16:35 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:30 Богиня шопінгу
20:00 Т/с "Універ" (1)
22:00 Т/с "Діффчат"

ка" (1)
22:30 Т/с "Реальні паца"

ни" (2)
23:00 БарДак
23:30 Дім"2
00:25 Дурнєв + 1

05:35 Служба розшуку
дітей

05:40 Погода
05:45 Світанок
06:25 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Спорт

06:45 Анекдоти по"укра"
їнськи

07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Факти тижня з Ок"

саною Соколовою
(повтор)

08:45 Факти
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні нови"

ни з К. Стогнієм
10:30 Х/ф "День "Д"
12:05 Анекдоти по"укра"

їнськи
12:45 Факти
12:55 Спорт
13:00 Стоп"10
14:00 Х/ф "Хеллбой. Ге"

рой із пекла"
16:35 Т/с "Вулиці розби"

тих ліхтарів. Мен"
ти"6"

18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні нови"

ни з К. Стогнієм
20:15 Т/с "Братани"
22:25 Факти. Підсумок
22:40 Свобода слова з

Андрієм Кулико"
вим

00:45 Спорт

УВАГА! З 05:00 ДО 14:00
ПРОФІЛАКТИКА

14:00 "Вусолапохвіст"
14:35 "Екстрасенси ве"

дуть розслідуван"
ня"

15:40 "Битва екстрасен"
сів. Війна титанів"

18:00 "Вікна"Новини"
18:10 "Неймовірна прав"

да про зірок"
19:35 Т/с "Карамель"(1)

20:35 "Куб " 2"
22:00 "Вікна"Новини"
22:25 "Детектор брех"

ні"
23:25 "Паралельний

світ"
00:25 Т/с "Лікар Хаус" (2)
01:25 Т/с "Комісар

Рекс" (1)
02:15 "Вiкна"Спорт"
02:25 Х/ф "Гвинтові схо"

ди" (1)
03:55 Нічний ефір

05:00 ПРОФІЛАКТИКА
14:00 М/с "Барбоскіни"
14:20 М/с "Бетмен"
14:40 М/с "Качині історії"
14:55 Teen Time
15:00 Т/с "Друзі"
15:55 Teen Time
16:00 Т/с "Не родись

вродлива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Спортрепортер
19:25 Погода
19:30 Піраньї
19:55 Т/с "Вороніни"
21:00 Шури"амури
22:00 Х/ф "Пароль "Ри"

ба"меч" (2)
00:00 Репортер
00:15 Спортрепортер
00:20 Погода
00:25 Служба розшуку

дітей
00:30 Т/с "Загублені" (2)
01:25 Т/с "Чотири життя

Тари" (2)

05:45 "Ранок на К1"
07:30 М/ф "Астро"

бой" (1)
09:15 М/ф "Спірит. Душа

прерій" (1)
11:00 "КВК"
14:00 Т/с "Завжди го"

вори: "Завжди""
2" (1)

17:00 "Давай одружимо"
ся!"

18:00 "Звана вечеря"
19:00 "У пошуках при"

год"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
23:00 Х/ф "Час розпла"

ти" (2)
02:00 "Нічне життя"

06:00 "Легенди бандит"
ської Одеси"

06:25 Т/с "Сезон полю"
вання"

08:30 "Правда життя".
Чужі гріхи

09:00 Д/с "Православні
святі"

10:00 Т/с "CSI: Нью"
Йорк"

12:00 Т/с "Детективи"
12:25 Х/ф "Шанхайські

лицарі" (1)
15:00 Х/ф "Повернення

резидента" (1)
16:20 Х/ф "Чорта з два"
18:30 "Агенти впливу"
19:00 "Свідок"

19:30 Т/с "Вулиці розби"
тих ліхтарів " 5"

21:45 Т/с "CSI: Маямі " 9"
22:40 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи"
нець" (2)

23:30 "Свідок"
00:00 "Свідок". Без ко"

ментарів
00:05 Х/ф "Рекрут" (2)

05:00 " 14:00 Профілак"
тика передаваль"
ного устаткування

14:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросерде зіз"

нання
16:00 Федеральний суд"

дя
17:00 Події
17:10 Події. Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток"шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Катина лю"

бов " 2" (1)
21:00 Т/с "Слід" (1)
22:00 Х/ф "Апокаліп"

сис" (2)
00:55 Х/ф "Дванадцять

мавп" (2)
03:30 Події

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Ук"

раїно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 07:55 Погода
06:20 Православний ка"

лендар
06:25 Експерт на зв'язку
06:45 М/ф
06:55 Невідоме від відо"

мих
07:20 Країна on line
07:25 Хазяїн у домі
07:30 Ера бізнесу
07:35 Глас народу
07:40 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Про виплати ком"

пенсацій вкладни"
кам Ощадбанку
СРСР

09:30 Погода
09:35 Світло
10:00 Ток"шоу "Легко бути

жінкою"
10:55 У гостях у Д. Гордона
11:45 Euronews
11:55 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Погода
12:30 Хай щастить
12:55 Темний силует
13:20 Погода
13:25 Х/ф "Валентина"
15:00 Новини (із сурдопе"

рекладом)
15:15 Euronews
15:40 Діловий світ. Агро"

сектор
15:55 Погода
16:00 Контрольна робота
16:25 "Секрети успіху" з Н.

Городенською (В.
Данилець та В. Мої"
сеєнко)

16:55 Х/ф "Операція
"ТРЕСТ"

18:20 Новини (із сурдопе"
рекладом)

18:45 Діловий світ

19:00 221. Екстрений вик"
лик. Тиждень

19:55 Літній жарт з Ю.
Гальцевим

20:20 Aфтершок
20:40 Світ спорту
20:45 Про виплати ком"

пенсацій вкладни"
кам Ощадбанку
СРСР

20:50 Плюс"мінус
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:15 Діловий світ
21:25 Соціальне шоу "Ад"

реналін"
22:55 Трійка, Кено, Макси"

ма
ТРК "ЕРА"
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Експерт на зв'язку
00:15 Ювелір ТБ

06:00 "Служба розшуку ді"
тей"

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:15 Дісней! "Чорний

плащ" (1)
07:40 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
09:55 Т/с "Клон " 2" (1)
10:45 "Шість кадрів"
11:35 "Зніміть це негайно"
13:25 "Цілковите перевті"

лення " 3"
14:15 Т/с "Майстер і Мар"

гарита"
16:15 "Говоримо і показує"

мо"
17:05 "Сімейні мелодрами

" 2"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:35 "Не бреши мені " 3"
19:30 ТСН
20:15 "Міняю жінку " 5"
21:30 "Моя сповідь. Алла

Пугачова"
22:30 "І прийде кохання"

23:35 Шоу "Вечірній Ур"
гант"

00:00 ТСН

05:30 Х/ф "Афоня"
07:00 "Новини"
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подроби"

цях"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Повернення

Мухтара"2"
11:00 Т/с "Хрещений син"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 Д/с "Детективи"
13:20 "Слідство вели... з

Леонідом Канев"
ським " 2"

14:15 "Сімейний суд"
15:15 "Судові справи"
16:10 Т/с "Говорить полі"

ція"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:00 Програма "Про жит"

тя"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби"

цях"
20:30 Т/с "Завжди говори:

"Завжди" " 8"
23:25 Т/с "Кулінар"
00:25 Х/ф "Кремінь" 

06:00 Дізнайся як
06:15 Т/с "Світ Соні" (1)
06:40 М/с "Пригоди Дага

Кумедного" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки " відь"

ми" (1)
10:55 Т/с "Баффі " вини"

щувачка вампірів"
(1)

11:45 Т/с "Н2О: просто до"

дай води" (1)
12:15 Твою маму!
12:40 Одна за всіх
13:10 Т/с "Хто у домі гос"

подар?" (1)
13:40 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:45 Т/с "Універ" (1)
15:10 Т/с "Ранетки" (1)
16:05 У ТЕТа тато!
16:35 Богиня шопінгу
17:05 Т/с "Діффчатка" (1)
17:35 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:30 Богиня шопінгу
20:00 Т/с "Універ" (1)
22:00 Т/с "Діффчатка" (1)
22:30 Т/с "Реальні пацани"

(2)
23:00 БарДак
23:30 Дім"2

05:25 Погода
05:30 Факти
05:50 Світанок
06:30 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Спорт
06:45 Анекдоти по"україн"

ськи
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Стоп"10
08:45 Факти
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів. Менти"6"
12:35 Анекдоти по"україн"

ськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти по"україн"

ськи
13:10 Т/с "Братани"
15:25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16:35 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів. Менти"6"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:15 Т/с "Братани"
22:30 Факти. Підсумок
22:45 Т/с "Панове офіцери"

23:45 Т/с "Кодекс честі"
00:45 Спорт

04:00 "Танцюють всі! По"
вернення героїв. Га"
ла"концерт"

06:30 Т/с "Комісар Рекс" (1)
07:25 "Неймовірна правда

про зірок"
08:35 Т/с "Карамель" (1)
09:40 Х/ф "Жіноче царс"

тво" (1)
13:40 "Неймовірні історії

кохання"
14:40 "Паралельний світ"
15:40 "Битва екстрасенсів.

Третя світова"
18:00 "Вікна"Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:05 Т/с "Карамель" (1)
20:10 "Моя правда. ВІА

ГРА"
22:00 "Вікна"Новини"
22:40 "Моя правда. ВІА

ГРА"

05:05 Т/с "Курсанти"
05:45 Kids Time
05:50 М/с "Нові пригоди

Скубі Ду"
06:35 Kids Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб Ква"

дратні штани"
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:40 "Підйом"
09:00 Х/ф "Від музики до

кохання один крок"
11:20 Т/с "Не родись врод"

лива"
13:30 Т/с "Татусеві дочки"
14:20 М/с "Бетмен"
14:35 М/с "Качині історії"
14:55 Teen Time
15:00 Т/с "Друзі"
15:55 Teen Time
16:00 Т/с "Не родись врод"

лива"
17:55 Т/с "Вороніни"

19:00 Репортер
19:20 Спортрепортер
19:25 Погода
19:30 Піраньї
19:55 Т/с "Вороніни"
21:00 Шури"амури
22:00 Х/ф "Очі змії"
00:00 Репортер

05:45 "Ранок на К1"
07:30 Мультфільми
08:30 "Звана вечеря"
09:30 "Давай одружимо"

ся!"
10:30 Т/с "Широка ріка"
17:00 "Давай одружимо"

ся!"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "У пошуках пригод"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
22:40 "Зал очікування"
23:00 Т/с "Відчайдушні до"

могосподарки" (2)
00:00 Т/с "Медіум" (2)

06:00 "Легенди бандит"
ської Одеси"

06:20 "Друга смуга"
06:25 Т/с "Сезон полюван"

ня"
08:30 Ранковий "Свідок"
08:55 Т/с "МУР є МУР " 2"

(1)
11:00 Т/с "CSI: Маямі " 9"
12:00 Т/с "Детективи"
12:25 "Кримінальні спра"

ви"
13:20 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів " 5"
15:35 Х/ф "Повернення

резидента" (1)
17:00 Х/ф "Випадковий за"

пис"
18:30 "Речовий доказ".

Банда "Тайсона"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів " 11"
21:45 Т/с "CSI: Маямі " 9"
22:40 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи"
нець" (2)

23:30 "Свідок"

06:20 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події. Спорт
07:15 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
08:25 Т/с "Слід" (1)
09:00 Т/с "Спецназ" (1)
11:00 Т/с "Лікар" (1)
12:00 Ток"шоу "Нехай го"

ворять. Морський
вузол"

13:00 Т/с "Слід" (1)
15:25 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:10 Події. Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток"шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Катина любов "

2" (1)
21:00 Т/с "Слід" (1)
22:00 Т/с "Подружжя" (1)
23:00 Т/с "Кримінальна по"

ліція" (1)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:
1742 " у Лондоні відкрився перший у світі
критий плавальний басейн
1959 " Американськими вченими був про�
ведений успішний запуск в космос з повер�
ненням двох мавп, Айбл та Бейкер, на ракеті
АМ"18

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1953 " Людина вперше здолала найвищу
точку планети " вершину Джомолунгми (8
848 м)
1964 " у Києві відкрили для відвідувачів най�
більший в СРСР ботанічний сад

НАРОДИЛИСЯ: 

1968 — Бейлі Блейз, вокаліст англійської
рок"групи Iron Maiden
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Украї"

но!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 07:55 Погода
06:20 Православний кален"

дар
06:25 Експерт на зв'язку
06:45 М/ф
06:55 Невідоме від відомих
07:20 Країна on line
07:25 Хазяїн у домі
07:30 Ера бізнесу
07:35 Глас народу
07:40 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Про виплати компен"

сацій вкладникам
Ощадбанку СРСР

09:20 Уряд на зв'язку з гро"
мадянами

09:50 Ток"шоу "Легко бути
жінкою"

10:55 У гостях у Д. Гордона
11:45 Euronews
11:55 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Погода
12:30 Наша пісня
13:20 Баскетбол. Чемпіонат

України. Суперліга. БК
"Азовмаш" " БК "До"
нецьк"

15:00 Новини (із сурдопере"
кладом)

15:15 Euronews
15:40 Діловий світ. Агросек"

тор
16:00 Літній жарт з С. Рожко"

вою
16:25 Про головне
16:45 Х/ф "Операція "ТРЕСТ" 
18:20 Новини (із сурдопере"

кладом)
18:45 Діловий світ
19:00 Концертна програма

"Кроку до зірок 15 ро"
ків"

20:45 Про виплати компен"
сацій вкладникам
Ощадбанку СРСР

20:50 Мегалот

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс"мінус
21:30 Діловий світ
21:40 Світ спорту
21:50 Зірки гумору. К. Нови"

кова, І. Христенко, В.
Винокур, С. Дробо"
тенко, А. Арканов

22:45 Погода
22:50 Суперлото, Трійка, Ке"

но
ТРК "ЕРА"
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Експерт на зв'язку
00:15 Ювелір ТБ

06:00 "Служба розшуку ді"
тей"

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:15 Дісней! "Чорний плащ"

(1)
07:40 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
09:55 Т/с "Клон " 2"
10:45 "Шість кадрів"
11:20 "Зніміть це негайно"
13:10 "Цілковите перевтілен"

ня"
14:05 Т/с "Майстер і Марга"

рита"
16:10 "Говоримо і показує"

мо"
17:00 "Сімейні мелодрами "

2"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:35 "Не бреши мені " 3"
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Неймовірні при"

годи Адель" (1)
22:20 "Гроші"
23:20 Шоу "Вечірній Ургант"
23:45 ТСН
00:00 Т/с "Закон і порядок "

3" (2)

05:25 Т/с "Кулінар"
07:00 "Новини"

07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подробицях"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Повернення Мух"

тара"2"
11:00 Т/с "Хрещений син"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 Д/с "Детективи"
13:20 "Слідство вели... з Ле"

онідом Каневським 2"
14:15 "Сімейний суд"
15:15 "Судові справи"
16:10 Т/с "Говорить поліція"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:00 Програма "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подробицях"
20:30 Т/с "Завжди говори:

"Завжди" " 8"
23:25 Т/с "Кулінар"
00:30 "Парк автомобільного

періоду"

06:00 Дізнайся як
06:15 Т/с "Світ Соні" (1)
06:40 М/с "Пригоди Дага Ку"

медного" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки " відьми"

(1)
10:55 Т/с "Баффі " винищу"

вачка вампірів" (1)
11:45 Т/с "Н2О: просто до"

дай води" (1)
12:15 Твою маму!
12:40 Одна за всіх
13:10 Т/с "Хто у домі госпо"

дар?" (1)
13:40 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:45 Т/с "Універ" (1)
15:10 Т/с "Ранетки" (1)
16:05 У ТЕТа тато!
16:35 Богиня шопінгу
17:05 Т/с "Діффчатка" (1)
17:35 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:30 Богиня шопінгу

20:00 Т/с "Універ" (1)
22:00 Т/с "Діффчатка" (1)
22:30 Т/с "Реальні пацани"

(2)
23:00 БарДак
23:30 Дім"2
00:25 На добраніч, мужики

05:20 Служба розшуку дітей
05:25 Погода
05:30 Факти
05:45 Світанок
06:30 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Спорт
06:45 Анекдоти по"україн"

ськи
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів. Менти"6"
12:30 Анекдоти по"україн"

ськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:05 Т/с "Братани"
15:20 Т/с "Прокурорська пе"

ревірка"
16:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів. Менти"6"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:15 Т/с "Братани"
22:30 Факти. Підсумок
22:45 Т/с "Панове офіцери"
23:50 Т/с "Кодекс честі"
00:50 Спорт

05:00 "Нез'ясовно, але факт"
05:45 "Документальний де"

тектив"
06:10 Т/с "Комісар Рекс" (1)
07:55 "Неймовірна правда

про зірок"
08:55 Т/с "Карамель" (1)
09:55 Х/ф "Кольє для Сніго"

вої Баби" (1)
11:55 Х/ф "Зимовий роман"

(1)
13:50 "Неймовірні історії ко"

хання"
14:50 "Паралельний світ"
15:50 "Битва екстрасенсів"
18:00 "Вікна"Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:05 Т/с "Карамель" (1)
20:10 "Кохана, ми вбиваємо

дітей"
22:00 "Вікна"Новини"
22:25 "Хата на тата"
23:25 "Паралельний світ"
00:25 Т/с "Лікар Хаус" (2)
01:25 Т/с "Комісар Рекс"(1)

05:10 Т/с "Курсанти"
05:55 Kids Time
06:00 М/с "Нові пригоди Ску"

бі Ду"
06:35 Kids Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб Квад"

ратні штани"
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:40 "Підйом"
09:00 Х/ф "Очі змії"
11:15 Т/с "Не родись врод"

лива"
13:25 Т/с "Татусеві дочки"
14:15 М/с "Бетмен"
14:35 М/с "Качині історії"
14:55 Teen Time
15:00 Т/с "Друзі"
15:55 Teen Time
16:00 Т/с "Не родись врод"

лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Спортрепортер
19:25 Погода
19:30 Піраньї
19:55 Т/с "Вороніни"
21:00 Ревізор
22:00 Х/ф "Дежа Вю" (2)
00:55 Репортер

05:45 "Ранок на К1"
07:30 Мультфільми
08:30 "Звана вечеря"
09:30 "Давай одружимося!"
10:30 Т/с "Широка ріка"
17:00 "Давай одружимося!"

18:00 "Звана вечеря"
19:00 "У пошуках пригод"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
23:00 Т/с "Відчайдушні до"

могосподарки" (2)
00:00 Т/с "Медіум" (2)
00:50 "Нічне життя"

06:00 "Легенди бандитської
Одеси"

06:20 "Друга смуга"
06:25 Т/с "Сезон полювання"
07:25 Т/с "Сезон полювання

" 2"
08:30 Ранковий "Свідок"
08:55 Т/с "МУР є МУР " 2" (1)
11:00 Т/с "CSI: Маямі " 9"
12:00 Т/с "Детективи"
12:25 "Кримінальні справи"
13:25 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів " 11"
15:40 Х/ф "Кінець операції

"Резидент" (1)
17:10 Х/ф "Зникла експеди"

ція" (1)
18:30 "Правда життя". Ди"

тинство на продаж
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів " 11"
21:45 Т/с "CSI: Маямі " 9"
22:40 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи"
нець" (2)

23:30 "Свідок"
00:00 "Свідок". Без комен"

тарів
00:05 Х/ф "Жорстокі щеле"

пи" (3)

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події. Спорт
07:15 Т/с "Єфросинія. Про"

довження" (1)
08:25 Т/с "Слід" (1)
09:00 Т/с "Спецназ" (1)
10:00 Т/с "Кримінальна полі"

ція" (1)
11:00 Т/с "Лікар" (1)
12:00 Ток"шоу "Нехай гово"

рять. Кредит без дові"
ри"

13:00 Т/с "Слід" (1)
15:25 Щиросерде зізнан"

ня
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:10 Події. Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія. Про"

довження" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток"шоу "Говорить Ук"

раїна"
20:00 Т/с "Катина любов " 2"

(1)
21:00 Т/с "Слід" (1)
22:00 Т/с "Подружжя" (1)
23:00 Т/с "Кримінальна полі"

ція" (1)
00:00 Т/с "Травма" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

1918 року

професор

Смєлков очо�

лює геологіч�

ну експедицію

до сибірської

річки Арди�

баш, де місце�

ві мешканці знаходили золото. У складі

експедиції – комісар Арсен, червоноар�

мієць Куманін, дочка професора Тася,

колишній царський офіцер Зимін і про�

відник Митько. Щойно знайшовши золо�

то, вони потрапляють до рук білогвар�

дійців. І юний партизан Митько, дивом

врятувавшись, вирушає з документами

експедиції до Петрограда...

"Зникла експедиція", 
Середа, НТН, 17:10

Куди б не найняли

кінокаскадера Майка

Гоше, зйомки

закінчувалися

катастрофою: Гоше

зламає декорацію або

так розіб'є машину, що і

він, і його наречена,

американська

каскадерка потраплять

на місяць в лікарню.

Після місяця в гіпсі

наречена пішла до

графа, а продюсери

повернулися до Майка

спиною. Каскадер було скис і тут, на його долю,

на зйомки у французькому трюковому бойовику

прилетів кіноактор Бруно Феррарі, із слабкими

нервами, зі страхом висоти, як дві краплі води

схожий на Майка ...

"Чудовисько",
П'ятниця, 1+1, 22:00

У Валерії та Насті не було
нікого ближче одна одної.
Старша сестра у всьому була
опорою для молодшої. Але
трапилося страшне � Настя
загинула прямо на очах у Ва�
лерії. І в серці дівчини не за�
лишилося нічого, окрім ба�
жання помститися. Для роз�
прави над винними вона змі�
нила ім'я і перетворилася на

підступну спокусницю. Тепер вона Світлана, і
її мета � зруйнувати щастя сім'ї, яка причетна
до загибелі її сестри. Проте план помсти Лє�
ри�Свєти буде зруйнований появою в її житті
Сергія � сина тієї самої людини, чиєї смерті
вона так пристрасно бажає. Тепер в боротьбу
вступають два сильні людські відчуття � любов
і ненависть. Що ж у результаті переможе?

"Крапля світла" , 
Неділя, СТБ, 21:15

Ніна Петрівна і Єгор Ілліч на

схилі віку живуть у міських квар�

тирах з дітьми, онуками й навіть

правнуками, які, однак, ніяк не

бажають зважати на інтереси

своїх літніх родичів. Але один раз

настає момент, коли старим до�

водиться піти з дому. Випадкове

знайомство в бістро � і замість

того, щоб скаржитися один одному на долю, вони

їдуть жити на дачу Єгора Ілліча. Діти обох, об`єднав�

ши зусилля, намагаються поставити своїх "роман�

тичних" пенсіонерів на місце...

"Зимовий роман" 
Середа, СТБ, 11:55 

TTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

Кліматичні зміни та

різні аномалії

потрясли нашу

планету. Причина �

раптове руйнування

Місяця і проникнення

його частин, що

відкололися, в земну

атмосферу. Вирішено

знищити Місяць,

поки він не знищив

Землю!

"Останній день",
Субота , 1+1, 15:50

Молодий фін�
ський фахівець із
полювання вмов�
ляє свого росій�
ського друга до�
помогти йому
взяти участь у
справжньому ро�
сійському полю�
ванні, щоб позна�
йомитися зі звич�

ками російських мисливців. До болю знайомі нам
нескінченні застілля з подальшими пригодами,
насиченими міцним запахом горілки, безперес�
тану дивують і вражають, але все�таки,порівню�
ючи традиції історичного минулого зі своєрідніс�
тю сьогодення, фін не жалкує про загублений

час...

"Особливості національного полювання",
Четвер , 1+1, 21:30

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1896 " у Нью"Йорку зафіксовано першу
автоаварію
1923 " у Празі засновано Українське історико"
філологічне товариство

НАРОДИЛИСЯ: 

1909 " Бенні Гудмен, американський джазмен,
кларнетист, прозваний "королем свінгу"

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ!
Нагадуємо, що відповідно до рішення Нацради України з
питань телебачення і радіомовлення про Систему візу�
альних позначок на означення обмежень та рекоменда�
цій щодо перегляду кіновідеопродукції встановлено три
категорії залежно від аудиторії, на яку вона розрахована:
1 категорія (у нашій телепрограмі позначається цифрою
(1) � дозволяється перегляд дітям без нагляду батьків;
2 категорія (у нас � цифра (2) � дозволяється перегляд ді�
тям від 14 років у присутності батьків;
3 категорія  (у нас � цифра (3) � не рекомендовано до пе�
регляду неповнолітнім за жодних умов.
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25 травня 2012 року

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Укра"

їно!"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 07:55 Погода
06:20 Православний кален"

дар
06:25 Експерт на зв'язку
06:45 М/ф
06:55 Невідоме від відомих
07:20 Країна on line
07:25 Хазяїн у домі
07:30 Ера бізнесу
07:35 Глас народу
07:40 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Про виплати компен"

сацій вкладникам
Ощадбанку СРСР

09:30 Погода
09:35 Книга.ua
09:55 Ток"шоу "Легко бути

жінкою"
10:55 Здоров'я
11:45 Euronews
11:55 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Погода
12:30 Аудієнція. Країни від А

до Я
12:55 Крок до зірок. Євро"

бачення
13:40 Погода
13:45 Х/ф "Про друзів"това"

ришів" 
15:00 Новини (із сурдопе"

рекладом)
15:15 Euronews
15:35 Діловий світ. Агросек"

тор
15:55 "Секрети успіху" з Н.

Городенською (І. Ха"
камада)

16:35 Про головне
16:55 Х/ф "Операція

"ТРЕСТ" 
18:20 Новини (із сурдопе"

рекладом)
18:40 Діловий світ
19:00 Баскетбол. Чемпіонат

України. Суперліга.

БК "Донецьк" " БК
"Азовмаш"

20:45 Про виплати компен"
сацій вкладникам
Ощадбанку СРСР

20:50 Плюс"мінус
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Досвід
22:55 Трійка, Кено, Макси"

ма
ТРК "ЕРА"
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Експерт на зв'язку
00:15 Ювелір ТБ

06:00 "Служба розшуку ді"
тей"

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:15 Дісней! "Чорний

плащ" (1)
07:40 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
09:55 Т/с "Клон " 2" (1)
10:45 "Шість кадрів"
11:20 "Зніміть це негайно"
13:10 "Цілковите перевті"

лення"
14:05 Т/с "Майстер і Марга"

рита"
16:10 "Говоримо і показує"

мо"
17:00 "Сімейні мелодрами "

2"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:35 "Не бреши мені " 3"
19:30 ТСН
20:15 "Я люблю Україну"2"
21:30 Х/ф "Особливості на"

ціонального полю"
вання" (2)

23:35 ТСН
23:50 Т/с "Закон і поря"

док " 3" (2)

06:10 Т/с "Кулінар"

07:00 "Новини"
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подроби"

цях"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Повернення Мух"

тара"2"
11:00 Т/с "Хрещений син"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 Д/с "Детективи"
13:20 "Слідство вели... з Ле"

онідом Каневським "
2"

14:15 "Сімейний суд"
15:15 "Судові справи"
16:10 Т/с "Говорить поліція"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:00 Програма "Про жит"

тя"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби"

цях"
20:30 Т/с "Завжди говори:

"Завжди" " 8" 
23:25 Т/с "Кулінар" 
00:25 "Розбір польотів"

06:00 Дізнайся як
06:15 Т/с "Світ Соні" (1)
06:40 М/с "Пригоди Дага

Кумедного" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Усі жінки " відь"

ми" (1)
10:55 Т/с "Баффі " винищу"

вачка вампірів" (1)
11:45 Т/с "Н2О: просто до"

дай води" (1)
12:15 Твою маму!
12:40 Одна за всіх
13:10 Т/с "Хто у домі госпо"

дар?" (1)
13:40 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
14:45 Т/с "Універ" (1)
15:40 Чортиці в спідницях
16:05 У ТЕТа тато!

16:35 Богиня шопінгу
17:05 Т/с "Діффчатка" (1)
17:35 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:30 Богиня шопінгу
20:00 Т/с "Універ" (1)
22:00 Т/с "Діффчатка" (1)
22:30 Т/с "Реальні паца"

ни" (2)
23:00 БарДак
23:30 Дім"2
00:25 На добраніч, мужики

05:15 Погода
05:20 Факти
05:35 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Погода
06:30 Спорт
06:35 Анекдоти по"україн"

ськи
06:55 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:40 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів. Менти"6"
12:40 Анекдоти по"україн"

ськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти по"україн"

ськи
13:10 Т/с "Братани"
15:25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16:35 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів. Менти"6"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:15 Т/с "Братани"
22:30 Факти. Підсумок
22:45 Т/с "Панове офіцери"
23:45 Т/с "Кодекс честі"
00:45 Спорт

05:00 "Нез'ясовно, але
факт"

05:45 "Документальний де"
тектив"

06:10 Т/с "Комісар Рекс" (1)

07:55 "Неймовірна правда
про зірок"

08:55 Т/с "Карамель" (1)
09:55 "Кохана, ми вбиваємо

дітей"
11:45 Х/ф "Довгоочікуване

кохання" (1)
13:50 "Неймовірні історії ко"

хання"
14:50 "Паралельний світ"
15:50 "Битва екстрасенсів"
18:00 "Вікна"Новини"
18:10 "Неймовірна правда

про зірок"
19:05 Т/с "Карамель" (1)
20:10 "Холостяк " 2"
22:00 "Вікна"Новини"
22:40 "Холостяк " 2"
23:55 "Паралельний світ"
00:55 Т/с "Лікар Хаус" (2)
01:45 Т/с "Комісар Рекс" (1)
03:15 "Вiкна"Спорт"
03:25 Х/ф "Гвинтові схо"

ди" (1)

05:10 Т/с "Курсанти"
05:55 Kids Time
06:00 М/с "Нові пригоди

Скубі Ду"
06:35 Kids Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб Квад"

ратні штани"
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:40 "Підйом"
09:00 Х/ф "Заварушка з ма"

впою"
11:15 Т/с "Не родись врод"

лива"
13:25 Т/с "Татусеві дочки"
14:15 М/с "Бетмен"
14:35 М/с "Качині історії"
14:55 Teen Time
15:00 Т/с "Друзі"
15:55 Teen Time
16:00 Т/с "Не родись врод"

лива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Спортрепортер
19:25 Погода
19:30 Піраньї
19:55 Т/с "Вороніни"

21:00 Кухня на двох
22:00 Х/ф "Парфумер: іс"

торія одного вбивс"
тва" (2)

01:00 Репортер

05:45 "Ранок на К1"
07:30 Мультфільми
08:30 "Звана вечеря"
09:30 "Давай одружимося!"
10:30 Т/с "Широка ріка"
17:00 "Давай одружимося!"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "У пошуках пригод"
20:00 "Велика різниця"
22:00 "Три сестри"
22:40 "Зал очікування"
23:00 Т/с "Відчайдушні до"

могосподарки" (2)
00:00 Т/с "Медіум" (2)
00:50 "Нічне життя"

06:00 "Легенди бандитської
Одеси"

06:20 "Друга смуга"
06:25 Т/с "Сезон полюван"

ня " 2"
08:30 Ранковий "Свідок"
08:55 Т/с "МУР є МУР "

2" (1)
11:00 Т/с "CSI: Маямі " 9"
12:00 Т/с "Детективи"
12:25 "Кримінальні справи"
13:20 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів " 11"
15:40 Х/ф "Кінець операції

"Резидент" (1)
17:15 Х/ф "Зникла експеди"

ція" (1)
18:30 "Легенди карного

розшуку". Фарцов"
щики

19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів " 11"
21:45 Т/с "CSI: Маямі " 9"
22:40 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочи"
нець" (2)

23:30 "Свідок"
00:00 "Свідок". Без комен"

тарів
00:05 "Речовий доказ"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події. Спорт
07:15 Т/с "Єфросинія. Про"

довження" (1)
08:25 Т/с "Слід" (1)
09:00 Т/с "Подружжя" (1)
10:00 Т/с "Кримінальна по"

ліція" (1)
11:00 Т/с "Лікар" (1)
12:00 Ток"шоу "Нехай гово"

рять. Кулак чоловіка"
13:00 Т/с "Слід" (1)
15:25 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:10 Події. Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія. Про"

довження" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток"шоу "Говорить Ук"

раїна"
20:00 Т/с "Катина лю"

бов " 2" (1)
21:00 Т/с "Слід" (1)
22:00 Т/с "Подружжя" (1)
23:00 Т/с "Кримінальна по"

ліція" (1)
00:00 Т/с "Травма" (2)
00:55 Х/ф "Поки її не було" 

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

НТН

ТРК “УКРАЇНА”
НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Ук"

раїно!"
"Країна on line"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 07:55 Погода
06:20, 07:15, 07:35 Тема

дня
06:30, 07:25 Країна on line
06:40 Заголовки
06:45 Глас народу
06:50 Невідоме від відо"

мих
06:55 Православний ка"

лендар
07:30 Ера бізнесу
07:45 Хазяїн у домі
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 ТЕЛЕМАРАФОН до

Дня захисту дітей
"Хочу бути!"

10:50 Погода
10:55 Ток"шоу "Віра. На"

дія. Любов"
11:45 Euronews
11:55 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Погода
12:30 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк
13:00 Околиця
13:40 Погода
13:45 Х/ф "Про друзів"то"

варишів" 
15:00 Новини (із сурдопе"

рекладом)
15:15 Euronews
15:45 Діловий світ. Агро"

сектор
16:00 Погода
16:05 Х/ф "Операція

"ТРЕСТ" 
17:30 Погода
17:35 Наша пісня
18:20 Новини (із сурдопе"

рекладом)
18:40 Шляхами України
19:00 Погода

19:05 Творчий вечір А.
Книшева "Шоугод"
но"

20:40 After Live (За лаш"
тунками Шустер"Li"
ve)

21:00 Підсумки дня
21:15 Плюс"мінус
21:20 Діловий світ
21:25 Шустер"Live
22:45 Трійка, Кено, Секун"

да удачі
22:50 Шустер"Live
ТРК "ЕРА"
00:00 Підсумки

06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:15 Дісней! "Чорний

плащ" (1)
07:40 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
09:55 Т/с "Клон " 2" (1)
10:45 "Шість кадрів"
11:20 "Зніміть це негайно"
13:10 "Цілковите перевті"

лення"
14:05 Т/с "Майстер і Мар"

гарита"
16:10 "Говоримо і показує"

мо"
17:00 "Сімейні мелодра"

ми " 2"
18:00 "ТСН. Особливе"
18:35 "Не бреши мені " 3"
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Щелепи" (2)
22:00 Х/ф "Чудовисько"

(2)
23:40 Х/ф "Піраньї" (3)
01:10 Х/ф "Особливості

національного по"
лювання" (2)

05:40 Х/ф "Найкраща ба"
буся" (1)

07:00 "Новини"
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"

07:30 "Спорт у "Подроби"
цях"

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

Мухтара"2"
11:00 Т/с "Хрещений син" 
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:40 Д/с "Детективи"
13:20 "Слідство вели... з

Леонідом Канев"
ським " 2"

14:15 "Сімейний суд"
15:15 "Судові справи"
16:10 Т/с "Говорить полі"

ція"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Кровинушка"
19:00 Програма "Про жит"

тя"
20:00 "Подробиці"
20:25 "Спорт у "Подроби"

цях"
20:30 "Велика різниця по"

українськи"
21:30 Футбол. Збірна Авс"

трії " Збірна України
23:40 "Велика політика з

Євгенієм Кисельо"
вим"

02:00 Х/ф "Хрещений
батько 3" (2)

06:00 Дізнайся як
06:15 Т/с "Світ Соні" (1)
06:40 М/с "Пригоди Дага

Кумедного" (1)
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с "Усі жінки " відь"

ми" (1)
10:55 Т/с "Баффі " вини"

щувачка вампірів"
(1)

11:45 Т/с "Н2О: просто до"
дай води" (1)

12:15 Твою маму!
12:40 Одна за всіх

13:10 Т/с "Хто у домі гос"
подар?" (1)

13:40 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)

14:45 Т/с "Універ" (1)
15:40 Чортиці в спідницях
16:05 У ТЕТа тато!
16:35 Богиня шопінгу
17:05 Т/с "Діффчатка" (1)
17:35 Т/с "Універ" (1)
19:00 БарДак
19:30 Одна за всіх
20:00 Т/с "Універ" (1)
23:00 БарДак
23:30 Дім"2
00:25 На добраніч, мужики

05:15 Служба розшуку ді"
тей

05:20 Погода
05:25 Факти
05:40 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Погода
06:30 Спорт
06:40 Анекдоти по"україн"

ськи
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп"10
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:30 Т/с "Вулиці розби"

тих ліхтарів. Мен"
ти"6"

12:35 Анекдоти по"україн"
ськи

12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти по"україн"

ськи
13:10 Т/с "Братани"
15:25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
16:35 Т/с "Вулиці розби"

тих ліхтарів. Мен"
ти"6"

18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:10 Т/с "Братани"
22:15 Т/с "Панове офі"

цери"
23:20 Т/с "Кодекс честі"
00:20 Голі та смішні
01:15 Спорт

05:10 "Нез'ясовно, але
факт"

05:55 "Документальний
детектив"

06:20 Х/ф "Зимовий ро"
ман" (1)

07:55 Х/ф "Жіноча логіка"
(1)

17:30 "Вiкна"Новини"
17:40 Х/ф "Жіноча логіка"

(1)
19:55 "Російські сенсації.

Градус відчаю"
21:00 "Російські сенсації. У

зірки за пазухою"
22:00 "Вiкна"Новини"
22:25 Х/ф "Довгоочікуване

кохання" (1)
00:25 Х/ф "Парасолька

для молодят" (1)
02:10 "Вiкна"Спорт"
02:20 Нічний ефір

05:05 Т/с "Курсанти"
05:55 Служба розшуку ді"

тей
06:00 Kids Time
06:05 М/с "Нові пригоди

Скубі Ду"
06:35 Kids Time
06:40 "Підйом"
06:45 М/с "Губка Боб Ква"

дратні штани"
07:05 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:40 "Підйом"
09:00 Х/ф "Бізнес заради

кохання"
11:10 Т/с "Не родись

вродлива"
13:00 Т/с "Татусеві дочки"
14:15 М/с "Бетмен"
14:35 М/с "Качині історії"
14:55 Teen Time

15:00 Т/с "Друзі"
15:55 Teen Time
16:00 Т/с "Не родись

вродлива"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Спортрепортер
19:25 Погода
19:30 Х/ф "Чекаючи дива"
21:40 Пакуй валізи
23:25 Репортер
23:40 Спортрепортер
23:45 Погода
23:50 Служба розшуку ді"

тей
23:55 Т/с "Загублені" (2)
00:55 Т/с "Чотири життя

Тари" (2)

05:45 "Ранок на К1"
07:30 Мультфільми
08:30 "Звана вечеря"
09:30 "Давай одружимо"

ся!"
10:30 Т/с "Широка ріка"
17:00 "Секрети долі"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "У пошуках пригод"
20:00 "КВК"
22:40 "Жіноча ліга"
23:40 "Три сестри"
00:00 Т/с "Медіум" (2)
00:50 "Нічне життя"

06:00 "Легенди бандит"
ської Одеси"

06:20 "Друга смуга"
06:25 Т/с "Сезон полю"

вання " 2"
08:30 Ранковий "Свідок"
08:55 Т/с "МУР є МУР " 2" (1)
11:00 Т/с "CSI: Маямі " 9"

12:00 Т/с "Детективи"
12:25 "Кримінальні спра"

ви"
13:20 Т/с "Вулиці розби"

тих ліхтарів " 11"
15:25 Х/ф "Пірати ХХ сто"

ліття" (1)
17:10 Х/ф "Між життям та

смертю" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Ленінград" (1)
00:00 Х/ф "Фріда" (3)

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події. Спорт
07:15 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
08:25 Т/с "Слід" (1)
09:00 Т/с "Подружжя" (1)
10:00 Т/с "Кримінальна

поліція" (1)
11:00 Т/с "Лікар" (1)
12:00 Ток"шоу "Нехай го"

ворять. Сергій Пєн"
кін " Принц Сріб"
ний"

13:00 Т/с "Слід" (1)
15:25 Щиросерде зізнан"

ня
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:10 Події. Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Єфросинія.

Продовження" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток"шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Катина лю"

бов " 2" (1)
21:00 Т/с "Спецназ " 2" (1)
01:20 Щиросерде зізнання

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

K1

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1918 " в радянській Росії введено спільне
навчання школярів і школярок
1988 " Всесвітня організація охорони здо"
ров'я оголосила 31 травня Всесвітнім днем
без тютюну (World No"Tobacco Day)

НАРОДИЛИСЯ: 

1955 " Володимир Кузьмін, російський
музикант, співак, композитор

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1892 " у Києві пущено перший електричний
трамвай
1961 " сингл Елвіса Преслі "Surrender" вий�
шов на першу сходинку британського хіт"па�
раду
1990 " на екрани США вийшов фільм "Згада�
ти все" за участю Арнольда Шварцнегера
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ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:55, 07:55 По"

года
06:10 М/ф
06:20 Світ православ'я
07:00 Ера здоров'я
07:25 Корисні поради
07:40 Олімпійський вик"

лик
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ"

НИЙ
08:00 Шустер"Live
09:00 Школа юного су"

перагента
09:15 Шустер"Live
11:40 After Live (За лаш"

тунками Шустер"
Live)

12:15 Погода
12:20 "Секрети успіху" з

Н. Городенською
(А. Шевченко)

13:00 Зелений коридор
13:10 10+10. Україна "

Грузія
14:05 Х/ф "Поїзд мило"

сердя"
15:35 В гостях у Д. Гор"

дона
17:20 Золотий гусак
17:45 Бенефіс Є. Шиф"

ріна "25 років на
сцені"

20:50 Мегалот
20:55 Зворотній зв'язок
21:00 Підсумки дня
21:20 Кабмін: подія

тижня
21:30 Всеукраїнський

конкурс молодих
виконавців ім. М.

Мозгового
22:50 Суперлото, Трій"

ка, Кено
ТРК "ЕРА"
23:00 Експерт на зв'яз"

ку
23:20 Погода
23:25 Ера здоров'я
23:50 Д/ф "Футбольна

легенда"
00:15 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ

06:25 М/ф "Смурфи" (1)
07:20 "Справжні лікарі "

2"
08:10 "Світське життя"
09:05 Квартирна лоте"

рея "Хто там?"
10:10 Дісней! "Руса"

лонька" (1)
10:35 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
11:00 "Світ навиворіт "

3"
12:15 Х/ф "Катаклізми" (1)
14:00 Х/ф "Новий льо"

довиковий пері"
од" (1)

15:50 Х/ф "Останній
день" (1)

19:30 ТСН
20:00 "Операція "Кра"

са"
21:40 Х/ф "Молодята" (1) 
23:35 Х/ф "Щелепи" (2)
01:10 Х/ф "Піраньї" (3)

05:55 "Парк автомо"

більного періоду"
06:20 "Велика політика

з Євгенієм Кисе"
льовим"

08:20 "Містечко"
09:00 "Орел і Решка"
10:00 "Україно, вста"

вай!"
10:40 "Вирваний з на"

товпу"
11:20 "Найрозумніший"
13:15 Х/ф "Поліцей"

ський з Беверлі"
Хіллз 2" (1)

15:25 Х/ф "Службовий
роман" (1)

19:00 "Розсміши комі"
ка"

20:00 "Подробиці"
20:30 Х/ф "Службовий

роман. Наш час"
(2)

22:25 Х/ф "Ізгой"
01:35 "Подробиці"
02:05 "Знак якості"
02:30 Х/ф "Ізгой"

06:00 Дізнайся як
06:15 Т/с "Світ Соні" (1)
06:40 М/с "Пригоди Да"

га Кумедного" (1)
07:05 Мультик з Лунті"

ком
07:35 Малята"твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунті"

ком
09:30 М/с "Білка та

Стрілка. Пустот"
лива сімейка" (1)

09:40 М/с "Пукка" (1)
10:10 Єралаш

10:30 Крутони
11:00 Одна за всіх
11:30 Т/с "Хто у домі

господар?" (1)
12:30 Т/с "Моя пре"

красна няня" (1)
14:30 Х/ф "Анжеліка і

султан" (1)
16:25 Єралаш
16:40 Т/с "Універ" (1)
19:05 Х/ф "Кохання"зіт"

хання 2" (1)
21:05 Т/с "Універ" (1)
23:00 Х/ф "Пагорби ма"

ють очі" (3)
01:00 Х/ф "Перехрестя

Міллера" (2)
02:50 На добраніч, му"

жики

05:25 Погода
05:30 Факти
05:55 Погода
06:00 Інший футбол
06:30 Козирне життя
07:00 Х/ф "Остін Па"

верз. Шпигун,
який мене зва"
бив"

08:50 Зірки YouTube
10:00 ЄвроФуд"2012
10:25 Квартирне питан"

ня
11:20 Стоп"10
12:20 Провокатор
13:30 Спорт
13:35 Т/с "Таксі"
17:50 Максимум в Ук"

раїні
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф "Таксі"
20:50 Х/ф "Таксі"2"
22:40 Наша Russia

01:05 Х/ф "День трифі"
дів" (2)

05:05 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:00 Х/ф "Айболить "
66" (1)

07:45 "Караоке на Май"
дані"

08:45 "Сніданок з Юлі"
єю Висоцькою"

09:00 "Їмо вдома"
10:05 "ВусоЛапоХвіст"
10:40 "Моя правда. ВІА

ГРА"
14:05 "Холостяк " 2"
17:15 Х/ф "Вій" (1)
19:00 "Україна має та"

лант!"4. Гала"кон"
церт"

00:05 "Хата на тата"
01:05 "Детектор брехні"
02:00 Х/ф "Афоня" (1)
03:25 Нічний ефір

05:25 Т/с "Курсанти"
07:00 Замок страху
09:00 М/с "Губка Боб

Квадратні штани"
09:35 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару"
10:00 Ревізор
11:05 Аферисти
12:05 Стороннім В...
13:00 Новий погляд
14:05 Кухня на двох
15:05 Файна Юкрайна
16:10 Х/ф "Чекаючи ди"

ва"
18:15 Х/ф "Володар кі"

лець. Охоронці

кільця"
22:00 Хто зверху?
23:55 Спортрепортер
00:00 Х/ф "Гринберг"

(2)
02:10 Т/с "Чотири життя

Тари" (2)

05:45 "Ранок на К1"
08:10 Мультфільми
09:00 М/ф "Пригоди

ведмедиків Гам"
мі" (1)

10:00 Х/ф "Острів на"
дії" (1)

13:50 Т/с "Завжди го"
вори: "Завжди""
3" (1)

21:20 Х/ф "Зникнен"
ня" (1)

23:15 Концерт Крістіни
Агілери

00:25 Х/ф "Сенса"
ція" (1)

02:10 "Нічне життя"

06:00 "Легенди бандит"
ського Києва"

07:20 Т/с "Суто англій"
ські вбивства" (1)

09:15 Т/с "Ленін"
град" (1)

11:30 "Речовий доказ".
Банда "Тайсона"

12:00 "Головний свідок"
12:40 Т/с "Ленін"

град" (1)
14:50 Т/с "Журов " 2"
19:00 Т/с "Таємниці

слідства " 11" (1)
23:00 "Головний свідок"
00:00 Х/ф "Вавилон" (2)
02:40 "Речовий доказ"

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Події. Спорт
07:15 Х/ф "Гордість та

упередження" (1)
10:00 Жінка чемпіона
11:00 Гості на порозі
12:00 Т/с "Чоловік у ме"

ні" (1)
14:00 Т/с "Інтерни" (1)
16:00 Х/ф "Нова сукня

Корольової" (1)
18:00 Т/с "Серце не ка"

мінь" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Серце не ка"

мінь" (1)
21:15 Т/с "Гламур" (1)
01:10 Х/ф "Ворог

№1" (1)
02:45 Д/ф "Розсліду"

вання: Прокляття
лотереї"

03:30 Події
03:50 Х/ф "Гордість та

упередження" (1)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

K1

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "ЕРА"
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:05, 07:55 По"

года
06:10 М/ф
06:20 Крок до зірок
07:10 7 чудес України
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬ"

НИЙ
09:00 Погода
09:05 Хто у домі хазяїн?
09:25 Православна ен"

циклопедія
10:00 ТРАНСЛЯЦІЯ

ТРОЇЦЬКОГО БО"
ГОСЛУЖІННЯ зі
СВЯТО"ВОЛОДИ"
МИРСЬКОГО КА"
ФЕДРАЛЬНОГО
СОБОРУ м. КИЄ"
ВА

14:00 Погода
14:15 Ближче до народу
15:05 Погода
15:10 Смішний та ще

смішніший
15:35 Караоке для до"

рослих
16:25 Шеф"кухар країни
17:15 Золотий гусак
17:45 Маю честь запро"

сити
18:30 В. Гришко. "Коха"

ним жінкам"
19:20 Концерт С. Рота"

ру
20:40 Головний аргу"

мент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:35 Точка зору
22:00 Фольк"music.

Трійця
22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Мак"

сима
ТРК "ЕРА"
23:00 Ера бізнесу. Під"

сумки
23:30 Погода
23:35 Олімпійський вик"

лик
23:50 Свої. Йосип Коб"

зон
00:15 Ювелір ТБ
ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 ТРОЇЦЬКЕ БО"

ГОСЛУЖІННЯ зі
СВЯТО"ВОЛОДИ"
МИРСЬКОГО КА"
ФЕДРАЛЬНОГО
СОБОРУ м. КИЄ"
ВА

07:00 Х/ф "Підкорювач
потягів" (1)

08:40 М/ф (1)
09:05 Лотерея "Лото"

забава"
10:10 Дісней! "Руса"

лонька" (1)
10:35 Дісней! "Тімон і

Пумба" (1)
11:00 "Кулінарні курси з

Юлією Висоць"
кою"

11:25 "Велика різниця
по"українськи"

13:05 "Я люблю Украї"
ну"2"

14:30 "Міняю жінку " 5"
15:50 "Операція "Краса"
17:40 Х/ф "Усе врахова"

но" (1)
19:30 "ТСН"тиждень"
20:15 "Побий ведучого"
22:20 "Світське життя"
23:20 "ТСН"тиждень"
00:15 Х/ф "М'ясник" (2)
02:35 Х/ф "Катакліз"

ми" (1) 
04:00 Х/ф "Новий

льодовиковий

період" (1)
05:30 "Світ навиво"

ріт " 3"

05:05 "Найрозумніший"
06:30 Х/ф "Поліцей"

ський з Беверлі"
Хіллз " 2" (1)

08:25 М/ф "Маша і Вед"
мідь"

09:30 "Школа доктора
Комаровського"

10:05 "Неділя з "Кварта"
лом"

11:05 "Свати біля пли"
ти"

11:30 Х/ф "Москва
сльозам не ві"
рить" (1)

14:50 Х/ф "Що приховує
кохання"

16:50 "Вечірній квартал.
Спецвипуск"

17:50 Х/ф "Чемпіони з
підворіття"

20:00 "Подробиці тиж"
ня"

21:00 Х/ф "Чемпіони з
підворіття" 

23:10 "Що? Де? Коли?"
00:20 Д/ф "Діамантовий

ювілей королеви"
03:05 "Подробиці тиж"

ня"
03:50 Д/с "Таємниці іс"

торії " 2"

06:00 Дізнайся як
06:15 Т/с "Світ Соні" (1)
06:40 М/с "Пригоди Да"

га Кумедного" (1)
07:05 Мультик з Лунті"

ком
07:35 Малята"твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунті"

ком

09:30 М/с "Білка та
Стрілка. Пустот"
лива сімейка" (1)

09:40 М/с "Пукка" (1)
10:10 М/ф "Сміли"

вий великий
панда" (1)

11:40 Х/ф "Анжеліка і
султан" (1)

13:35 Крутони
14:05 Т/с "Моя прекрас"

на няня" (1)
15:10 Чортиці в спідни"

цях
15:40 Т/с "Універ" (1)
17:05 Х/ф "Кохання"зіт"

хання 2" (1)
19:00 Х/ф "Навіть не ду"

май " 2" (2)
20:50 Т/с "Універ" (1)
22:45 Х/ф "Машина часу

у джакузі" (2)
00:40 Х/ф "Навіть не ду"

май " 2" (2)
02:15 На добраніч, му"

жики
03:00 Дурнєв + 1

06:15 Погода
06:20 Факти
06:35 Погода
06:40 Квартирне питан"

ня
07:30 ЄвроФуд"2012
07:55 Анекдоти по"ук"

раїнськи
08:30 Зірковий тест"

драйв
08:55 Х/ф "Прибуття"
11:25 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:35 Спорт
12:40 Т/с "Таксі"
15:00 Х/ф "Таксі"
16:55 Х/ф "Таксі"2"
18:45 Факти тижня з Ок"

саною Соколовою
19:45 Х/ф "Таксі"3"
21:15 Х/ф "Таксі"4"
23:10 Наша Russia

01:10 Голі та смішні
02:05 Інтерактив. Тиж"

невик
02:20 Т/с "Непрохані"
03:45 ПроЦікаве
04:30 Світанок

05:55 "Наші улюблені
мультфільми" (1)

06:50 Х/ф "Афоня" (1)
08:45 "Сніданок з Юлі"

єю Висоцькою"
09:00 "Їмо вдома"
10:05 "Неймовірні істо"

рії кохання"
11:05 "Караоке на Май"

дані"
12:05 "Куб " 2"
13:55 "Україна має та"

лант!"4. Гала"кон"
церт"

19:00 "Битва екстрасен"
сів. Війна титанів"

21:15 Х/ф "Крапля світ"
ла" (2)

01:15 "Неймовірні істо"
рії кохання"

02:05 Х/ф "А якщо це
кохання?" (1)

03:45 Нічний ефір

05:40 Т/с "Курсанти"
06:25 Кліпси
06:45 Замок страху
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у ліка"

ря
08:25 М/с "Губка Боб

Квадратні штани"
09:35 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару"
09:55 ТОП"100
11:10 Хто зверху?
13:05 Пакуй валізи
15:00 Шури"амури
15:55 Файна Юкрайна
16:30 Х/ф "Чого хочуть

жінки"

19:00 Х/ф "Володар Кі"
лець. Дві фортеці"

22:30 Піраньї XL
23:25 Х/ф "Розшукуєть"

ся у Малібу" (2)
01:15 Спортрепортер
01:20 Т/с "Чотири життя

Тари" (2)
02:20 Зона ночі
02:25 Народження укра"

їнського кіно

05:45 "Ранок на К1"
08:10 Мультфільми
09:00 М/ф "Пригоди

ведмедиків Гам"
мі" (1)

10:00 Х/ф "П'ятеро ді"
тей і чаклунство"

11:50 Т/с "Завжди го"
вори: "Завжди""
3" (1)

16:40 Х/ф "Зникнен"
ня" (1)

18:35 Х/ф "Алмазний
пес"

20:45 Х/ф "Штучний ін"
телект" (2)

23:45 Х/ф "Сенсація" (1)
01:25 Концерт Крістіни

Агілери
02:25 "Нічне життя"

06:00 "Легенди бандит"
ського Києва"

07:15 Т/с "Журов " 2"
11:30 "Легенди карного

розшуку". Фар"
цовщики

12:00 "Агенти впливу"
13:00 Д/с "Православні

святі"
15:00 Т/с "Таємниці

слідства " 11" (1)
19:00 Х/ф "Десять запо"

відей" (1)
22:40 Х/ф "Камо гряде"

ши" (3)
01:30 Х/ф "Марія" (2)
03:05 "Речовий доказ"
04:05 "Агенти впливу"
05:05 "Уроки тітоньки

Сови"
05:25 "Правда життя"

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с "Гламур" (1)
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Т/с "Чоловік у ме"

ні" (1)
13:00 Х/ф "Нова сукня

Корольової" (1)
15:00 Т/с "Серце не ка"

мінь" (1)
18:00 Т/с "Хто, якщо не

я?" (1)
19:00 Події тижня
19:30 Т/с "Хто, якщо не

я?" (1)
20:30 Т/с "Інтерни" (1)
22:30 Т/с "Гламур" (1)
00:25 Т/с "Час Волко"

ва" (1)
02:15 Х/ф "Білий па"

лац" (2)
03:50 Події тижня
04:20 Х/ф "Ворог №1" (1)
05:50 Срібний апельсин

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

TTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт –––    нннееееддддіііілллляяяя,,,, 3333

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1842 " побачив світ перший том поеми Миколи
Гоголя "Мертві душі"
1953 " коронація Єлизавети ІІ, королеви
Великої Британії

У ЦЕЙ ДЕНЬ:

1527 " о 19:00 розпочалась Велика пожежа Льво�

ва, що знищила всю готичну забудову міста.

НАРОДИЛИСЯ: 

1545 " Народився Іван Вишенський, письмен�

ник"полеміст
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СОЦІАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ ТА

ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ  КП "БГВУЖКГ"
ДЛЯ ГРОМАДЯН ТАКИХ КАТЕГОРІЙ 

(за заявою з наданням всіх належних документів)

1. Інвалідам та учасникам бойових дій Збройних сил
України та колишнього СРСР.

2. Ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС (1 ка"
тегорія).

3.  Інвалідам 1 групи загального захворювання.
4. Соціально незахищеним громадянам, статус яких

підтверджується відповідно до чинного законодавства
України.

Перелік може бути коригований за бажанням громадян

Безоплатне поховання надається ветеранам, ін"
валідам Великої Вітчизняної війни й учасникам бойо"
вих дій згідно із Законом України “Про поховання  та
похоронну справу”.

ПЕРЕЛІК
документів, що надаються до КП "БГВУЖКГ"

для організації поховання та підпоховання
труни з тілом або урни з прахом в могилу 

1. Заява виконавця волевиявлення померлого чи іншої особи, яка
зобов'язалася поховати (підпоховати) померлого.

2. Свідоцтво про смерть померлого та його копію.
3. Оригінал свідоцтва про смерть першого похованого та його копію

(в разі підпоховання).
4. Свідоцтво про поховання та його копію, а в разі його відсутності "

письмову згоду користувача на поховання (підпоховання) до родинно"
го місця поховання.

5. Документ, що засвідчує особу, яка зобов'язалася поховати помер"
лого (копію паспорта).

6. Договір"замовлення (рахунок"замовлення) на виконання риту"
альних послуг щодо поховання або підпоховання.

ПЕРЕЛІК  ЦІН НА РИТУАЛЬНІ
ПОСЛУГИ 

КП "БГВЖКГ"
станом  на  13.04.2012 р.

ПЕРЕЛІК
документів, що надаються до КП "БГВУЖКГ"

громадянами на встановлення намогильної споруди
своїми силами

1. Оригінал свідоцтва про смерть похованого та його копію.
2. Свідоцтво  про поховання та його копію, а в разі його відсутності

письмову згоду користувача місця поховання на встановлення намо"
гильної споруди.

3. Реквізити виконавця робіт, який здійснює встановлення намогиль"
ної споруди. 

Заява на ім’я генерального директора КП "СНКСР" (зразок заяви
додається).

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ, ЩО
НАДАЄ КП "БГВУЖКГ" ДЛЯ ГРОМАДЯН

Перелік товару може бути корегований за власним бажанням
громадян

ПЕРЕЛІК
документів, що надаються до КП "БГВУЖКГ"

підприємцями на проведення робіт зі
встановлення намогильних споруд

1. Оригінал свідоцтва про смерть похованого та його
копію.

2. Свідоцтво  про поховання та його копію, а в разі його
відсутності  письмову згоду користувача місця поховання
на встановлення намогильної споруди.

3. Реквізіти виконавця, який здійснює встановлення
намогильної споруди. 

4. Копію свідоцтва про державну реєстрацію. 
5. Копію свідотства платника єдиного податку.

№ Товар (послуга) Ціна, грн

1 Труна 250,00
2 Вінок 62,00
3 Покривало 35,00
4 Поховальний набір 8,50

5 Копання могили механічним способом з
засипанням 400,00

6 Хрест металевий 170,00
7 Підпис на табличку 10,00
8 Транспорт 300,00

Всього                      1235,50

№ Товар (послуга) Ціна, грн

1 Труна 250,00
2 Вінок 62,00
3 Покривало 35,00
4 Поховальний набір 8,50
5 Копання могили 784,37
6 Хрест металевий 170,00
7 Підпис на табличку 10,00
8 Транспорт 600,00

Всього                      1919,87

Найменування 
послуги

Одини�
ця вимі�

ру

Ціна без
ПДВ ( грн)

Оформлення догово"
ру"замовлення на ор"
ганізацію та прове"
дення поховання (ви"
дача свідотства про
поховання, рахунок"
замовлення, реєс"
трація) (*)

1 послуга 18,58

* Примітки: " для
бюджет. і комунальн.
підприємств 

19,43

" для населення іншої
місцевості 21,96

Копання могили  в
грунті  III  групи руч"
ним способом для
трун довжиною понад
1,5 м, літньої пори ( * )

1 послуга 948,72

* Примітки: " для
бюджетних і кому"
нальних підприємств 

991,99

" на  інші  замовлення 1128,02

Копання могили
"Соцпакет" 1 послуга 784,37

Підписування мета"
левих табличок 1 послуга 11,45

Утриманняя теріторіі
кладовища (для авто"
катафалку та автот"
ранспорту приватого
підприємця  )

1 послуга 109,25

( * ) Згідно з розрахунком вартості послуг,
що надаються КП "БГВЖКГ", затвердже"
ним міським головою м. Боярки від
17.04.2012 р.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 22 травня 2012 року                                                                        №  43/3

м. Боярка
Про затвердження складу конкурсної художньо<експертної комісії з реконструкції

пам'ятного знака воїнам<інтернаціоналістам в парку Перемоги

Керуючись ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постановою
Кабінету Міністрів України № 2137 від 25.11.1999 р. "Про затвердження Порядку проведен"
ня архітектурних та містобудівних конкурсів", Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 1181 від 08.09.2004 р. "Деякі питання спорудження (створення) пам'ятників і монумен"
тів", Наказом Держбуду України та Мінкультури України № 231/806 від 30.11.2004 р. "Про
затвердження Порядку спорудження (створення) пам'ятників та монументів", " 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити склад конкурсної художньо"експертної комісії з реконструкції пам'ятного

знаку воїнам"інтернаціоналістам в парку Перемоги м. Боярка (додаток 1).          
2. Затвердити умови та програму конкурсу на кращу проектну пропозицію з реконструк"

ції пам'ятного знака воїнам"інтернаціоналістам в парку Перемоги м. Боярка (додаток 2).
3. Виконавчому комітету Боярської міської ради оголосити проведення конкурсу в засо"

бах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з

профільних питань і постійну депутатську комісію з питань містобудування, архітектури, зе"
мельних ресурсів та адміністративно"територіального устрою Боярської міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Стартова ціна за приміщення за орендною
ставкою 30 % (салон " краси) складає " 616,85
грн. на місяць.

Конкурс проводиться за таких умов ви�
користання об'єктів:

• пропозиції щодо збільшення розміру
орендної плати у порівнянні з визначеним не"
залежною оцінкою стартовим розміром оренд"
ної плати;

• ефективність використання об'єкта орен"
ди за цільовим призначенням;

• дотримання вимог експлуатації об'єкта, в
т.ч. екологічних, санітарно"епідеміологічних,
протипожежних норм;

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

• оплати вартості незалежної оцінки або
відшкодування витрат на її виконання одним
із учасників конкурсу.

Термін подання заяв, пропозицій учас�
ників конкурсу протягом 20 календарних
днів з моменту публікації оголошення.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу по"
дає на розгляд конкурсної комісії такі матеріа"
ли:

заяву про оренду, в якій зазначається най"
менування особи, місце знаходження (юри"
дична адреса), вид діяльності, контактний те"
лефон;

до заяви додаються:
а) для юридичних осіб:
" належним чином засвідчені копії установ"

чих документів; 
" документи, що посвідчують повноважен"

ня представника юридичної особи;
" відомості про фінансовий стан (плато"

спроможність) учасника конкурсу з урахуван"
ням дебіторської та кредиторської заборгова"
ностей;

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

б) для фізичних осіб:
" копія документа, що посвідчує особу

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

" копія свідоцтва про реєстрацію фізичної
особи як суб'єкта підприємницької діяльності.

Усі учасники конкурсу подають зобов'язан"
ня (пропозиції) щодо виконання умов конкур"
су, зобов'язання (пропозиції) щодо забезпе"
чення сплати орендної плати та додаткові зо"
бов'язання щодо експлуатації об'єкта, платіж"
ні реквізити.
Конкурс буде проведено 13 червня 2012 р.

об 11�00 год. в приміщенні Боярської
міської ради.

За довідками звертатися до 
фінансово�економічного відділу 

( каб. №10), Київська обл., м. Боярка,
вул. Білогородська, 13. Тел. 41�550, 

головний спеціаліст 
з економічних питань Петруха

Оксана Анатоліївна

Дубовецький В. М. " голова конкурсної комі"
сії, заступник голови Боярської міської ради;
Паливода Д. І " секретар Боярської міської
ради;
Харенко Т.С. " головний спеціаліст із земель"
них питань виконавчого комітету Боярської
міської ради;
Романюк А.О. " головний спеціаліст з питань
архітектури виконавчого комітету Боярської
міської ради;
Баламаджі П.І. " художник (за згодою);
Відеречко В.І. " архітектор (за згодою);

Ганжуга В.П. " художник (за згодою);
Горбачов Ю.І. " художник (за згодою);
Малінченко О.М. " художник (за згодою);
Шпак Г.Ф. " скульптор (за згодою);
Шпак Ю.Г. " художник (за згодою);
Курганович Н.В. " секретар конкурсної ко"
місії, спеціаліст І категорії з питань архітекту"
ри виконавчого комітету Боярської міської
ради.

Згідно:
Керуюча справами         М.А. Рябошапка

1. Метою конкурсу є: 
" визначення кращої архітектурно"плануваль"
ної і об'ємно"просторової композиції пам'ят"
ного знака; 
" визначення кращого рішення щодо ком"
плексного благоустрою прилеглої території. 
2. Організатором конкурсу виступає виконав"
чий комітет Боярської міської ради. 
3. Фінансування спорудження пам'ятного
знака здійснюється за рахунок місцевого
бюджету.
4. Конкурс проводитиметься у термін з 25
травня по 25 червня 2012 року. 
5. Конкурс організовано як відкритий місце"
вий конкурс в один тур. 
6. У конкурсі можуть взяти участь архітектори,
художники, скульптори та проектні організа"
ції, що мають державну ліцензію на проекту"
вання. 
7. Учасники конкурсу мають надати організа"
тору конкурсу письмову заяву про намір взяти
участь у конкурсі. 
8. Вихідну документацію для розроблення
конкурсного проекту видає спеціаліст І ка"
тегорії з питань архітектури виконавчого
комітету Боярської міської ради, який зна"
ходиться за адресою: м. Боярка, вул. Біло"
городська, 13, прийом по вівторках з 9.00
до 16.00 години. Контактні телефони: 41"
815, 42"246. 
9. Вихідна документація включає: умови і
програму конкурсу; графічні матеріали. 
10. В конкурсних проектах необхідно: 
" розкрити й обґрунтувати архітектурно"пла"
нувальну ідею пам'ятного знака; 
" розробити генеральний план, план благоус"
трою прилеглої території; 
" розробити ескізний проект пам'ятного знака. 

11. Обов'язковий склад конкурсних матеріа"
лів: 
" ситуаційний план на геодезичній підоснові в
масштабі 1:2000; 
" генеральний план на геодезичній підоснові в
масштабі 1:500 з експлікацією та техніко"еко"
номічними показниками; 
" схема благоустрою в масштабі 1:250; 
" плани, фасади (у кольорі), розрізи пам'ятно"
го знака у масштабах 1:100; 
" загальний зовнішній вигляд пам'ятного зна"
ка у кольорі; 
" стисла пояснювальна записка з роз'яснен"
ням архітектурної ідеї, конструктивних та ін"
женерних рішень; 
" пропозиції щодо підрядної організації. 
12. Учасники конкурсу можуть надати додат"
кові проектні матеріали, що розкриватимуть
ідею проекту, наприклад, макет, схему пішо"
хідного руху. 
13. Графічні конкурсні матеріали надаються
на планшетах вільного розміру, загальною
площею експозиції не більш як 50 м2. 
14. Конкурсний проект, що переможе у кон"
курсі, залишається у власності організатора
конкурсу. Усі інші проекти можуть бути по"
вернені авторам у тижневий термін після
прийняття рішення художньо"експертної
ради. Після вказаного терміну організатор
конкурсу знімає з себе відповідальність за
збереження проектів, що не відібрані авто"
рами. 
15. Переможець конкурсу отримує право на
реалізацію проекту.

Згідно:
Керуюча справами            М.А. Рябошапка

№
Перелік об'єктів комунальної власності м. Боярка, що підлягає передачі 

в оренду на конкурсних засадах

1. Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Гоголя, 50 31 кв. м.

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

підприємницької діяльності та надання послуг населенню, а саме:

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради 

№ 43/3 від 22 травня 2012 р. 

Склад конкурсної художньо�експертної комісії

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради 

№ 43/3 від 22 травня 2012р.
Умови та програма 

місцевого конкурсу на кращу проектну пропозицію з реконструкції 
пам'ятного знака воїнам�інтернаціоналістам в парку Перемоги м. Боярка
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1. Загальні положення
1.1. Порядок надання та зміни адреси об'єктам не"

рухомості в місті Боярка (далі " Порядок) спрямова"
ний на впорядкування нумерації об'єктів нерухомості,
створення умов для володіння, користування та роз"
порядження об'єктами нерухомості їх власниками
(користувачами), зручного користування мешканця"
ми міста та обслуговуючими організаціями (установа"
ми).

1.2. Порядок діє на території міста Боярка і є обов'яз"
ковим для виконання всіма громадянами, підприємс"
твами, установами та організаціями незалежно від
форм власності.

1.3. Відповідно до мети цього Порядку наведені в
ньому терміни вживаються в таких значеннях:

Адреса " ідентифікатор об'єкта нерухомого майна,
який складається з номеру об'єкта та назви вулиці (міс"
цевості);

Власники об'єктів нерухомого майна " юридичні та
фізичні особи, у тому числі фізичні особи " суб'єкти під"
приємницької діяльності;

Іменований об'єкт " частина (район, квартал) міста
Боярка, що склалася історично або виходячи зі специ"
фіки об'єкта, також садово"городні, гаражні кооперати"
ви та місця, в яких знадяться будівлі без визначення ву"
лиць; 

Корпус " позначення окремого будинку, що знахо"
дився у складі домоволодінь, комплексів нежилих бу"
динків і є самостійним об'єктом права власності;

Об'єкти нерухомості " це земельні ділянки, а також
об'єкти, розташовані на земельній ділянці (їх частини),
які невід'ємно пов'язані з нею, переміщення яких є не"
можливим без їх знецінення та зміни їхнього призна"
чення;

Об'єкти, що розташовані на земельній ділянці (їх час"
тини): жилий (житловий) будинок; домоволодіння;
квартира; комплекс нежилих будинків; корпус; нежилий
(нежитловий) будинок; окремі частини будинків (нежилі
приміщення громадського призначення, вбудовані в
житлові будинки на першому, другому та цокольному
поверхах або прибудовані до жилих будинків, підвали);
приміщення службового, допоміжного та технічного
призначення (комори, сараї, вбиральні, трансформа"
торні, сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, по"
заквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, гори"
ща, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні ка"
мери) та інші об'єкти, визначені чинним законодавс"
твом.

1.4. Надання адреси чи її зміна допускається щодо:
" вільних земельних ділянок, які виділяються під бу"

дівництво об'єктів;
" об'єктів, що розташовані на земельній ділянці, які

будуються та існуючим (впорядкування нумерації). 
1.5. Не надаються самостійні адреси таким об'єктам

нерухомості:
" земельним ділянкам під розміщення малих архітек"

турних форм (спорудам, які встановлені тимчасово без
улаштування фундаменту, в тому числі пересувним),
реклами, доріг, газопроводів, електромереж, землям
сільськогосподарського призначення;

" об'єктам незавершеного капітального будівництва;
" окремо розташованим гаражам, гаражним підпри"

ємствам, автозаправним станціям при відсутності доку"
ментів про надання земельної ділянки у власність,
оренду під капітальне будівництво або постійне корис"
тування;

" приміщенням (службового, допоміжного та техніч"
ного призначення) розташованим у будівлях та житло"
вих будинках, в яких наявні інженерні мережі та інші
предмети, що використовуються для обслуговування
цієї споруди;

" об'єктам нерухомості, що знаходяться (виділяють"
ся) в межах червоних ліній вулиць;

" об'єктам, які відносяться до категорії самозабудо"
ви, без наявності оформлених документів відповідно до
законодавства та цього Порядку.

1.6. Надання адреси об'єкту нерухомості (капітальним
спорудам), які приймаються в експлуатацію у встанов"
леному законом порядку та існуючим об'єктам нерухо"
мості, що знаходяться на земельних ділянках, здійсню"
ється на підставі цього Порядку шляхом прийняття від"
повідного рішення виконавчим комітетом міської ради. 

1.7. Надання адреси земельній ділянці, яка надається
у власність чи оренду (постійне користування) у вста"
новленому законом порядку, здійснюється на підставі
цього Порядку, шляхом прийняття міською радою рі"
шення про затвердження проекту відведення земель"
ної ділянки, за виключенням випадків встановлених
п.1.5. цього Порядку. Земельній ділянці, що надається у
оренду (постійне користування) під будівництво декіль"
кох багатоповерхових житлових будинків, надається ад"
реса першого вільного номера (наприклад: є вільні но"
мери 4,6,8 " надається номер 4). 

1.8. Надання та зміна назви вулиці здійснюється на
підставі цього Порядку, шляхом прийняття міською ра"
дою рішення.

2. Розгляд та перелік документів щодо надання
та зміни адрес об'єктам нерухомості

2.1. Для надання чи зміни адрес об'єктам нерухомос"
ті власник об'єкта нерухомого майна подає заяву до Бо"
ярської міської ради.

2.2. До заяви додаються такі документи:
На адресу для земельної ділянки:
" копія правовстановлюючого документа, який під"

тверджує право власності (користування) на земельну
ділянку чи рішення міської ради про затвердження ма"
теріалів вибору земельної ділянки та надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва та обслу"
говування жилого будинку, господарських будівель та
споруд у м. Боярка;

" копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності, а для фізичної  особи " ко"
пія паспорта.

На адресу для об'єкта нерухомості, що знаходиться
на земельній ділянці:

" копія правовстановлюючого документа, який під"
тверджує право власності (користування) на земельну
ділянку;

" копія правовстановлюючого документа, який під"
тверджує право власності заявника на об'єкт нерухомо"

го майна, що знаходиться на земельній ділянці;
" копія технічного паспорта об'єкта нерухомості;
" копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта

підприємницької діяльності, а для фізичної  особи " ко"
пія паспорта;

" декларація про готовність об'єкта до експлуатації;
" довідка комунального підприємства "БТІ Києво"

Святошинської районної ради Київської області" щодо
відсутності зареєстрованого у місті Боярка об'єкта не"
рухомості за бажаною адресою.

2.3. На підставі поданих документів головний спеціа"
ліст з питань архітектури Боярської міської ради видає
висновок про можливість присвоєння адреси об'єкту
нерухомого майна відповідними органами, визначени"
ми цим Порядком. У висновку зазначається адреса, яка
рекомендується для присвоєння об'єкту нерухомого
майна.

2.4. Висновок про можливість присвоєння адреси
об'єкту нерухомого майна є підставою для присвоєння
поштової адреси виконавчим комітетом міської ради
для вільних земельних ділянок та об'єктів нерухомого
майна, що будуються чи знаходяться на земельних ді"
лянках. 

2.5. Висновок про можливість присвоєння адреси
об'єкту нерухомого майна видається на підставі місто"
будівної документації.

2.6. У разі відсутності підстав для надання чи зміни
адреси, заявнику Боярською міською радою надається
мотивована письмова відповідь щодо неможливості на"
дання чи зміни адреси.

3. Види адрес та особливості їх надання
3.1. Відповідно до цього Порядку, залежно від виду та

особливостей об'єктів нерухомого  майна, надаються
такі види адрес:

3.1.1. Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир
(адреси на які відсутні).

Жилим будинкам, домоволодінням, квартирам нада"
ється адреса, яка складається з назви вулиці, номера
будинку (домоволодіння), номера корпусу (за наявнос"
ті) та номера квартири (за наявності). Номер будинку
(домоволодіння), корпусу, квартири позначається від"
повідною арабською цифрою.

Наприклад: 
Повна адреса (для реєстрації): вулиця Енська, буди"

нок 27, корпус 2, квартира 75.
Скорочена адреса: вул. Енська, буд. 27, корп. 2, кв.

75.
3.1.2. Адреси об'єктів нерухомого майна з викорис"

танням назв іменованих об'єктів.
В адресах об'єктів нерухомого майна можуть вико"

ристовуватись назви іменованих об'єктів міста Боярка,
якщо ідентифікувати об'єкт нерухомого майна без вка"
зівки на назву іменованого об'єкта є неможливим, або в
адресі, раніше наданій об'єкту нерухомого майна, вико"
ристовується вказівка на іменований об'єкт, або вико"
ристання назви іменованого об'єкта визнано необхід"
ним для збереження історичного колориту міста Бояр"
ка.

Назва іменованого об'єкта в адресі об'єкта нерухо"
мого майна зазначається перед назвою вулиці. Якщо у
складі іменованого об'єкта вулиця відсутня, то назва ву"
лиці не вказується. Нумерація жилих будинків, домово"
лодінь, корпусів, квартир, нежилих будинків, їх комплек"
сів, окремих частин будинків здійснюється в адресі з
використанням назви іменованого об'єкта.

Наприклад: 
Повна адреса (для реєстрації): Соцмістечко, будинок

27, квартира 75.
Скорочена адреса: Соцмістечко, буд. 27, кв. 75.
3.1.3. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано

нові жилі будівлі (знаходиться декілька існуючих споруд), і
їмвідповідно до вже наявної нумерації об'єктів нерухомого
майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, не"
можливо надати номер, який є цілим числом, такий об'єкт
нерухомого майна при наданні адреси позначається номе"
ром найближчого об'єкта нерухомого майна по відповідній
стороні вулиці в бік збільшення з відповідною літерою.

Наприклад:
Повна адреса (для реєстрації): вулиця Енська, буди"

нок 29а.
Скорочена адреса: вул. Енська, буд. 29а.
3.1.4. При наданні адрес окремій частині будинка, а

саме нежитловому приміщенню зазначається араб"
ськими цифрами через дефіс після номера відповідно"
го будинку.

Наприклад: власник об'єкта нерухомого майна прид"
бав у власність частину нежитлового приміщення для
розміщення офісу. У цьому випадку таким нежилим
приміщенням надасться адреса: 

Повна адреса (для реєстрації): вулиця Енська, буди"
нок 29, нежитлове приміщення 6.

Скорочена адреса: вул. Енська, буд. 29"6.
Адреси надаються лише тим окремим частинам

об'єктів, що мають окремі входи.
3.2. Адреси об'єктів нерухомого майна, які були нада"

ні до введення в дію цього Порядку, можуть бути змінені
для приведення їх у відповідність до цього Порядку за
бажанням власника об'єкта нерухомого майна. 

3.3. У разі потреби виконавчий комітет Боярської
міської ради може самостійно змінювати адресу буді"
вель (окремого об'єкта), про що повідомляється влас"
ник цього об'єкта та БТІ. 

3.4. При наданні адрес об'єктам нерухомого майна
використовуються такі типи найменування:

" вулиця;
" провулок;
" проспект; 
" бульвар;
" площа;
" інші (шлях, майдан, узвіз, шосе тощо)
3.5. Адреси зазначаються таким чином: 
1) Спочатку вказується один із типів найменування

(наприклад: вулиця), а потім її назва.
2) Адреси в яких використовуються імена та прізви"

ща, зазначаються спочатку ім'я, а потім прізвище.
4. Відповідальний орган
4.1. Надання та зміна адрес здійснюється лише за

відповідним висновком головного спеціаліста з питань
архітектури Боярської міської ради. 

Головний спеціаліст з питань архітектури
Боярської міської ради                        А.О. Романюк

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення "Порядок надання та зміни адрес

об'єктам нерухомості в місті Боярка"  

Цей аналіз впливу регуляторного акта розроблений на виконання вимог Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяль"
ності" №1160/ІV від 11.09.2003 та Методики проведення аналізу впливу регулятор"
ного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2004
та визначає правові і організаційні засади реалізації регуляторного акта "Порядок на"
дання та зміни адрес об'єктам нерухомості в місті Боярка".

Назва регуляторного акта: рішення Боярської міської ради "Про порядок надання
та зміни адрес об'єктам нерухомості в місті Боярка".

Регуляторний орган: Боярська міська рада.
Розробник документа: Головний спеціаліст із питань архітектури Боярської міської

ради.
Проблема, на розв'язання якої спрямовано прийняття цього регуляторного акта,

полягає у необхідності впорядкування нумерації житлових будинків, нежитлових спо"
руд та будівель.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом
державного регулювання господарських відносин.

З метою впорядкування нумерації об'єктів нерухомості в місті Боярка, уніфікації
назв вулиць, створення умов володіння, користування та розпорядження цими об'єк"
тами їх власниками виникла необхідність у затвердженні Порядку надання та зміни
адрес об'єктам нерухомості в місті Боярка.

Причини та умови виникнення проблеми:
" сьогодні існують житлові будинки, нежитлові споруди та будівлі з адресами, що

повторюються, розміщені не в порядку зростання або з непослідовною нумерацією;
" відсутній єдиний порядок надання та зміни адрес об'єктам нерухомості: не роз"

роблена та не затверджена в установленому порядку система, за якою власник не"
рухомого майна може отримати чи змінити адресу будинку, частини нерухомого
майна; 

" відсутні або не збережені рішення про перейменування вулиць та перенумера"
цію будинків у 50"90 роках;

" при реєстрації нерухомого майна при перекладі назв вулиць було допущено по"
милки. 

Відсутність чіткої нумерації об'єктів нерухомості справляє негативний вплив на фі"
зичних та юридичних осіб, органи державної влади.

У зв'язку з цим розроблено Порядок надання та зміни адрес об'єктам нерухомості
в місті Боярка.

2. Визначення цілей державного регулювання.
Основною метою регулювання є забезпечення володіння нерухомістю відпо"

відно до логічного та порядкового їх розташування, встановлення порядку офор"
млення при наданні та зміні адрес об'єктів нерухомості, правовстановлюючих до"
кументів на майно, досягнення відсутності однакових номерів, прогалин в нуме"
рації та ін.

Зазначений проект покращує умови використання, утримання та розпо"
рядження житловими будинками, нежитловими будівлями та спорудами.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнен�
ня встановлення цілей з аргументацією переваг обраного способу.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проб�
леми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Основним принципом запропонованого проекту рішення є дотримання прав та
законних інтересів фізичних та юридичних осіб, забезпечення найбільш ефективних
умов для користування об'єктами нерухомості.

Регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:
" приведення у відповідність адрес проводиться відповідно до архітектурних норм,

норм логіки та послідовності;
" регламентується порядок надання та зміни адрес;
" встановлення чіткого переліку документів, необхідних для зміни та надання ад"

рес об'єктам нерухомості;
" опублікування в засобах масової інформації та розповсюдження в мережі Інтер"

нет пропозицій щодо порядку надання та зміни адрес об'єктам нерухомості у м. Бо"
ярка.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття
регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог
регуляторного акта.

Акт забезпечує компетентне вирішення питань щодо:
"  досягнення відсутності однакових номерів, виправлення орфографічних поми"

лок в назвах вулиць;
" забезпечення безперешкодної реєстрації, перереєстрації, купівлі"продажу

об'єктів нерухомості, оформлення спадку та інших дій з об'єктами нерухомості.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуля�

торного акту, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів госпо�
дарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується:

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта
Оскільки необхідність надання або зміни адрес носить перманентний характер,

термін дії регуляторного акта встановлюється як необмежений термін або до прий"
няття нових нормативних актів. У разі потреби за підсумками аналізу відстеження ре"
зультативності до Порядку надання та зміни адрес об'єктам нерухомості в місті Бояр"
ка вноситимуться зміни.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта
Показниками результативності регуляторного акта є:
інформація щодо кількості об'єктів нерухомості, яким надано чи змінено адре"

си;
оцінка кількості скарг щодо неналежної зміни чи присвоєння поштових адрес.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результа�

тивності регуляторного акта
Заходами, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності

регуляторного акта, є базове та повторне відстеження результативності регулятор"
ного акта на підставі збору та аналізу статистичних даних. Базове та повторне відсте"
ження результативності регуляторного акта буде здійснюватися в терміни, встанов"
лені ст. 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері гос"
подарської діяльності".

Додаток 
до рішення виконавчого комітетуБоярської міської ради

№ _______ від _________ 2012 р.

Порядок надання та зміни адрес об'єктам нерухомості в місті Боярка

Можливі способи досягнення
цілей 

Оцінка способу

Причини відмови від аль�
тернативних способів/ ар�

гументи щодо переваги
обраного способу

Бездіяльність

не забезпечує ви"
конання основних
положень дер"
жавної регулятор"
ної політики

виникають значні труднощі
при перереєстрації, офор"
мленні спадку, купівлі"про"
дажу та інших діях з об'єкта"
ми нерухомості

Надання права державним та
приватним нотаріусам, бюро
технічної інвентаризації та ін.
присвоювати адреси при офор"
мленні документів на спадщину,
при купівлі"продажу та інших дій
з об'єктами нерухомості вноси"
ти зміни до існуючих адрес

виникнення адрес,
що повторюються,
розміщені не в по"
рядку зростання, з
непослідовною ну"
мерацією

невідповідність принципам
регуляторної політики; від"
сутність уніфікованої систе"
ми в наданні та зміні адрес;
проблема не розв'язується 

Обраний спосіб

чіткий та уніфіко"
ваний спосіб на"
дання та зміни ад"
рес об'єктам не"
рухомості

забезпечує принципи дер"
жавної регуляторної політи"
ки; досягнення відсутності
однакових номерів, помилок
в назвах вулиць 

Сфера впливу Вигоди Витрати

Органи місцевого
самоврядування

Уніфікація та створення реєстру
об'єктів нерухомості; " Централізо"
ваний облік адрес нежитлових
об'єктів на різних етапах їх вико"
ристання; " Забезпечення співвід"
ношення місця розташування не"
житлового об'єкта його адресі.

витрати робочого часу,
пов'язані з підготовкою та
прийняттям регуляторно"
го акта, актів індивідуаль"
ного використання

Суб'єкти госпо"
дарської діяль"
ності

Безперешкодна реєстрація, пере"
реєстрація, купівля"продаж та інші
дії з об'єктами нерухомості 

Витрати робочого часу
працівників при зміні або
присвоєнні поштової ад"
реси. 

Те р и т о р і а л ь н а
громада міста

Безперешкодна реєстрація, пере"
реєстрація, купівля"продаж об'єк"
тів нерухомості, оформлення
спадку та інші дії з об'єктами неру"
хомості

Витрати власного часу
при зміні або присвоєнні
поштової адреси.



Привітати найріднішу лю"
дину можна у різний спосіб:
зателефонувати, написати
листа чи СМС, подарувати
подарунок, а можна привіта"
ти так, як це зробили ми. Ми
" це не байдужі люди, які ви"
рішили відзначити до свята
багатодітних матерів Бояр"
ки. 

Участь у реалізації цього
проекту взяли: представники
Києво"Святошинського ра"
йонного центру творчості
молоді "Оберіг", Боярський
осередок партії "Удар", Киє"
во"Святошинська районна
громадська організація "Ро"
дина " 7'я", діти з багатодіт"

них та інших сімей. У рамках
заходу було проведено вис"
тавку дитячих творчих робіт.
А ще на учасників свята, се"
ред яких були як діти, так і
дорослі " багатодітні мами та
тата, чекали подарунки. Так,
районна громадська органі"
зація "Родина " 7'я" в особі її
голови пані Тетяні Ковальчук
отримала від представників
партії "Удар" сертифікат на
придбання музичного центру
з караоке. Учасники заходу
також мали можливість пе"
реглянути дві дитячі вистави
"Колосок" та "Продавець по"
вітряних кульок". 

Як завжди приміщення для
проведення заходу та чудові
дитячі вистави презентував
гостям свята колектив цен"
тру творчості молоді "Обе"
ріг", а от головним ініціато"
ром його проведення стала
районна громадська органі"
зація "Родина " 7'я".

Тож вітаємо всіх матусь зі
святом! Нехай ваші діти
щодня радують вас. 

Тетяна Ковальчук, 
голова РГО 

"Родина � 7'я"

C���� ��� �	� 

Серед розмаїття

весняних свят є одне �

День матері, яке ма�

ють святкувати всі до�

нечки і синочки, всі,

кого народила, ви�

ростила й благосло�

вила у путь, довжи�

ною в життя, матуся,

матінка, неня.

¡ÓˇÍ‡
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ПРИСУТНІ:
Голова комісії: Добрівський Т. Г. 
Заступник голови комісії: Дубовецький В. М. 

Члени комісії: Кравченко Л. Ф., Осадча К. С.,
Арчаков А. М., Дереза О. С.
Секретар комісії: Толочко Ю.В.
ЗАПРОШЕНІ: Координатори проектів: Лахта"
дир А. М., Кириленко М. І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Інформація секретаря щодо підрахунку ба"
лів за оціночними відомостями кожного із чле"
нів комісії. 
2. Визначення проектів"переможців, що реко"
мендуються до фінансування. 
3. Аналіз та коригування кошторисів з точки
зору ефективності використання коштів.
ВИСТУПИЛИ:
Добрівський Т. Г., Дубовецький В. М., Крав"
ченко Л. Ф. Осадча К. С., Арчаков А. М., Дере"
за О. С.

ВИРІШИЛИ:
Підтримати всі проекти, допущені до 2"го ета"
пу конкурсу. Запропонувати керівникам проек"
тів внести зміни до кошторисів із урахуванням
висловлених зауважень. Розподілити кошти
між поданими проектними пропозиціями нас"
тупним чином:  
1.  "Релакс: створення клубу сімейного дозвіл"
ля" ("Центр розвитку громад") " 4333,00

2.  "Позитивні лісовички: прибирання історич"
них пам'яток, розташованих у боярському лісі"
("Центр розвитку громад") " 2550,00
3. "Позитивний погляд"2012: проведення кон"
курсу та виставки фотографій рідного міста"
("Центр розвитку громад") " 4572,00
4.  "Порив до небес: видання збірки вибраних
творів поета Івана Коваленка" ("Центр розвит"
ку громад") " 7800,00
5. "Книжковий бум: залучення нових читачів до
Боярської міської бібліотеки №1" ("Жіноча гро"
мада") " 4010,00 
6. "Нове життя старого велосипеда: забезпе"
чення велосипедами дітей з багатодітних ро"
дин" (ГО "Академія стратегічних наук") "
6060,00
7. "Шкільний портфель: забезпечення дітей з
багатодітних родин шкільним приладдям"
("Асоціація багатодітних родин "Велика сім'я") "
6821,00
8.  "Вуличний Інтернет: розміщення по місту ін"
формаційних дощок для безкоштовних оголо"
шень" ("Спортивна громада") " 3850,00
Загальна сума " 39996,00 грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
Рішення прийняте одноголосно і підписане
усіма членами комісії.

Голова комісії: Добрівський Т. Г. 
Заступник голови комісії: Дубовецький В. М. 

Члени комісії: Кравченко Л. Ф. Осадча К. С.
Арчаков А. М. Дереза О. С.

Секретар комісії: Толочко Ю. В.

Витяг із протоколу 
засідання конкурсної комісії із визначення проектів�переможців 

конкурсу соціальних проектів 
м. Боярка                                                                              23 травня 2012 р.

Щороку, у період з 1 січня по 1 травня
проходить кампанія декларування доходів
громадян. Визначальною ідеологією кам�
панії з декларування доходів є спрямуван�
ня громадян на добровільне виконання
свого конституційного обов'язку зі сплати
податків та підвищення податкової культу�
ри населення.

Саме темі "Декларування " 2012. Підбито
перші підсумки" присвячувалася прес"конфе"
ренція начальника ДПІ у Києво"Святошин"
ському районі Олександра Юрійовича База"
нова із засобами масової інформації Києво"
Святошинського району.

"Під час проведення цьогорічної кампанії
декларування працівники податкової служби
орієнтувалися на налагодження партнерських
взаємовідносин із платниками податків, доб"
ровільності сплати ними податків і створення
умов, які гарантують обслуговування платни"
ків на належному якісному рівні, зокрема, на"
дання консультаційної допомоги щодо запов"
нення податкових декларацій та проведення
широкомасштабної роз'яснювальної роботи
серед громадян про виконання свого громад"
ського обов'язку перед державою шляхом
добровільного декларування отриманих дохо"
дів", " повідомив начальник ДПІ у Києво"Свя"
тошинському районі Олександр Базанов.

Загалом протягом січня"квітня 2012 року
громадянами Києво"Святошинського району
було подано 1060 декларацій про майновий
стан і доходи за 2011 рік (за аналогічний пері"
од минулого року було подано 934 декларації)
та задекларовано суму доходу близько 
206,3 млн. грн. (у 2011 році було задекларова"
но близько 373 млн. грн.). 

Зокрема, 405 декларацій подали особи, які
згідно з Податковим кодексом України зо"
бов'язані були їх подати, в тому числі дохід у
вигляді спадку та дарунків задекларували 117
громадян, від продажу рухомого та нерухомо"
го майна " 100 громадянин, інвестиційний
прибуток задекларували 33 громадянина, до"
ходи від здачі в найм нерухомого майна " 32
громадянина, про отримання іноземних дохо"
дів вказали 23 особи.

Вперше подавали декларації громадяни,
які отримали доходи від двох і більше подат"
кових агентів. Подано 97 таких декларації, за"
декларовано 26,2 мільйона гривень.

Крім того, 35 платників податків задеклару"
вали доходи більше 1 мільйона гривень, з них
11 резидентів, які отримали іноземні доходи,
10 " від продажу нерухомого майна, 6 осіб, які
отримали доходи від 2"х і більше податкових
агентів, 4 особи " інвестиційний прибуток, 3
особи від отриманого у дарунок майна та 1
громадянин " від отримання спадщини.

За результатами здійснених перерахунків
громадянам додатково необхідно сплатити до
бюджету 5,1 млн гривень. 

679 декларацій подано громадянами, які
мають право скористатися податковою зниж"
кою. За результатами проведених перерахун"
ків їм повернуть з бюджету " 1,6 млн гривень.
Станом на 14 травня 2012 року відпрацьовано
141 декларація про доходи громадян за 2011
рік, які були поданні для отримання податко"
вої знижки в сумі 311,4 тис. грн.

Сектор взаємодії із засобами масової
інформації та громадськістю

Державної податкової інспекції
у Києво�Святошинському районі

Декларування � 2012. Підбито перші підсумки

Місяць травень " особливий, бо
кожен із нас перегортав важливу
сторінку життя саме тоді, коли за"
кінчував школу. Після всіх іспитів,
випускного балу, прощань із учите"
лями настає пора пошуків та випро"
бувань. Для випускників шкіл " це
точка відліку, поріг нового, доросло"
го життя.

Минають роки, але ставлення до
місяця травня залишається теплим
та трохи сумним. Як шкода, що не
можна одразу передбачити життєві
повороти, передчути негаразди та
підготуватися до боротьби за місце
під сонцем! Знаючи у 17 років те,
що знатимеш у 30, багато би змі"
нив. Але навряд чи відмовився би
від безсонних ночей, коли працю"
вав після навчальних пар, веселого,
хоча й напруженого студентства.

Для мене досі кожен випускний "
не просто натовп яскраво зодягну"
тих підлітків. Я вдивляюсь в їхні об"
личчя і думаю про те, як в кожного з
них може скластися доля. Хочеться
думати, що серед них є лікарі, ма"
шиністи, льотчики, дизайнери,
юристи, вихователі дитсадків чи
зварювальники. І що кожен буде
спеціалістом від Бога, обере вірний
шлях. Можливо, серед них знай"
деться місце й будівельникові. Рап"
том хтось вже визначився із цим і
бачить попереду цілі квартали охай"
них будиночків, в яких мешкають
щасливі родини. Інший же стане
журналістом і буде проводити роз"
слідування чи описувати цікаві події.

На мій погляд, всі професіонали
працюють заради однієї мети: ми
прагнемо покращити світ для ново"
го покоління. Починаючи із дитсад"
ка та школи, формування молодої
особистості залежить від "якості"
оточення: батьків, лікарів, владних
інституцій, навіть комунальників.
Левова доля впливу " на плечах вчи"
телів. Я вважаю, що вчитель " це од"
на з найважливіших у суспільстві
професій. Адже на вчителя покла"
дено непростий обов'язок давати

нові знання, зрозуміло пояснювати
складні речі. Від вчителя, від школи,
від якості навчання залежить, зде"
більшого, і майбутній вибір профе"
сії, і світогляд молодої особистості в
цілому, його життєві цінності.

Але виховує не тільки школа, але
й життя: праця, спорт і навіть інфор"
мація. Від чистоти інформації зале"
жить кінцевий результат " її сприй"
няття, формування довіри до дже"
рела і повага. В цьому випадку акту"
альна приказка про те, що дії мають
відповідати словам. У редакції газе"
ти "Західне передмістя Києва", яку я
видаю, з цим погоджується кожний
співробітник " від бухгалтера, го"
ловного редактора до верстальни"
ків та кореспондентів. Тому ми й
займаємось не тільки "словами",
але й їх практичним втіленням. За"
хідне передмістя багате на активну
молодь, задіяну в культурному та
спортивному житті. Газета підтри"
мує проведення спортивних захо"
дів, чемпіонатів та змагань. Ми вва"
жаємо, що спорт " суттєва складова
виховання людини, тому взялися
впроваджувати таке виховання
спільно з Федерацією фрі"файту
Київської області та мережею спор"
тивного клубу "Пересвіт". Починаю"
чи з 26 травня школами та літніми
таборами при освітніх закладах ре"
гіону буде проведено показові вис"
тупи з фрі"файту. Після виступу
спортсменів глядачі зможуть узяти
безпосередню участь у відкритому
тренуванні та спортивних іграх.

Протягом травня "ЗПК", спільно
із соціальними педагогами, волон"
терами та працівниками відділу ДАІ
Ірпеня провели в школах Західного
передмістя уроки із дитячої безпеки
на вулиці. В ігровій формі малятам
1"4 класів розповіли не лише пра"
вила дорожнього руху, але й нага"
дали про небезпеку, яка може чека"
ти на них на вулиці чи вдома, коли
дитина сама. Фахівці радили, як дія"
ти в різних ситуаціях, що відповіда"
ти незнайомцям, куди телефонува"
ти тощо. У подарунок маляти отри"
мали брошури з переліком основ"
них правил.

Досі триває акція від "ЗПК", в
рамках якої актори театру "Карна"

вал" виступають з виставами у дит"
садках та школах з добрими казка"
ми, повчальними історіями.

А на честь Дня захисту дітей 1 та 2
червня газета приготувала низку
свят для діток та їхніх батьків Приір"
піння. У Ворзель, Горенку, Дмитрів"
ку, Михайлівку"Рубежівку та Ірпінь
завітають аніматори від "ЗПК", які
проводитимуть конкурси з призами
та вікторини для дітлахів. В Ірпені
ще й відбудеться святковий кон"
церт, працюватимуть безкоштовні
батути.

День захисту дітей став датою ще
одного свята, де газета виступила
інформаційним партнером. В субо"
ту 2 червня в Боярці та Бучі відбу"
дуться вже традиційні велоперего"
ни. Узяти участь в "Дивогонках" мо"
же будь"яка дитина від одного до
п'ятнадцяти років, в якої є велоси"
пед та шолом. Для глядачів перего"
нів буде проведено конкурси та ін"
терактивні змагання від української
скаутської організації Пласт. Газета
"ЗПК" підготувала спеціальні призи
для переможців перегонів серед ді"
тей старших вікових категорій 11"15
років.

Батьки налаштовуються на
"штурм" приймальних комісій вузів,
а вчителі шкіл " до нового навчаль"
ного року. Коло життя невпинно
крутиться, але головне лишається
незмінним " від дій кожного дорос"
лого, від небайдужості людини, під"
приємства, компанії залежить те,
якими виростуть наші діти. Кожен
батько, кожен керівник знає: най"
перший взірець для молодших " ти
сам.

Дмитро Войцех, 

видавець газети "ЗПК"
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го року приносить неми�
нучу переоцінку якості
виховання, навчання та
захисту молодого поко�
ління.



На чолі святкової колони "
ветерани"визволителі, місь"
кий голова Боярки Тарас
Добрівський, представники
депутатського корпусу, по"
чесні гості Боярки, серед
яких народний депутат Укра"
їни Петро Мельник, голова
районної ради Володимир
Луцюк, заступник голови
райдержадміністрації Ана"
толій Іскоростенський та ін"
ші. В колоні " наше майбут"
нє: учні навчальних закладів
міста та вихованці дитячо"
юнацької спортивної школи.
Над колоною " щедро квіту"
ючі дерева, бездонне бла"
китне мирне небо і тріпотли"
ві полотнища прапорів родів
військ в руках юних ліцеїс"
тів"богунівців. Золоте со"
нячне проміння віддзерка"
люється в золоті бойових
нагород ветеранів, розбива"
ється міріадами сяйливих
сонячних зайчиків, які нав"
випередки мчать перед ко"
лоною, аж ген під крони де"
рев парку Перемоги. А він
вже зустрічає святкову коло"
ну мелодіями воєнних пі"
сень, ритмом юних барабанщиць біля го"
ловної сцени та запашним димком похід"
ної польової кухні, в якій допріває тради"
ційна гречана каша… Так пахне День Пе"
ремоги.

…Покладання квітів до мовчазної стели
над плитами з червоного граніту, на яких
викарбовано імена боярчан, котрі не по"
вернулися з тієї війни… Тремтливий вог"
ник свічі серед пелюсток живих квітів на
холодному камені… Хвилина мовчання… І
залп на честь вічної пам'яті героїв… І за"
пах пороху в свіжому  весняному повітрі…
Так пахне День Перемоги.  

…На головній сцені " почесні гості: лю"
ди, від яких зараз залежить майбутнє тих,
хто захистив, собою прикрив державу в
роки воєнного лихоліття. Зі святом вете"
ранів і всіх жителів міста вітають народ"
ний депутат України Петро Мельник,
міський голова Боярки Тарас Добрів"

ський, представники районної влади та
ветеранських організацій. І звучать зі
сцени слова подяки і слова спогадів… Так
звучить День Перемоги.

…Святковий концерт розпочинає вис"
туп ансамблю "Славія". І линуть зі сцени "
просто в це повітря, в цей день, в ці сер"
ця " добре знайомі мелодії, з якими в ті
далекі воєнні роки перемагали, чекали,
жили. Пісні повертають у минуле, змушу"
ють згадати бойову юність, і легким усмі"
хом розгладжують зморшки на обличчях.
Звучать пісні Великої Вітчизняної. Так
звучить День Перемоги.

…Мистецьку естафету підхоплюють
юні співаки та танцюристи Боярки. Не"
мов весняні квіти, кружляє у веселому
танку завтрашній день нашого рідного
міста, дзвінкими голосами промовляє зі
сцени його майбутнє. Так живе День Пе"
ремоги. 

…Святкова програма закінчена. Тихий

вечір спадає на буйну весняну зелень. Та
люди не поспішають розходитися. І рап"
том у звечоріле небо рвонулися сяйливи"
ми кометами вогні святкового салюту.
Дружне "Ура!", і захоплення в дитячих
очах, і тихий дзвін бойових нагород на
грудях ветеранів, і мовчазний обеліск,
підсвічений відблисками святкового са"
люту… Так живе День Перемоги " у часі і
просторі, в історії, в серцях, в діяннях лю"
дей, які допомогли організувати це свято,
зокрема директора ТОВ "Тріатік" Тетяни
Іщук, директора ТОВ "Грінтек" Ольги Че"
редніченко, депутата Боярської міської
ради Андрія Арчакова, представників
громадських організацій та багатьох ін"
ших. За що їм особлива подяка, адже
святою є пам'ять про тих, хто приніс на
нашу земля мир.

Радислав Кокодзей, 
фото автора

Уявіть собі луг. По ньому проті"
кає струмок, який повертає пра"
воруч і тече вздовж селища Ви"
ноград. На його високому березі
знаходився наш 465 полк, взвод
наш розташувався на лугу, а пе"
ред нами будинок із господар"
ськими будівлями, ніби одірва"
ний від селища десь на метрів
200: в ньому знаходилась пере"
дова оборона німців.

Зібрав я своїх командирів відді"
лень, розповів про завтрашній
наступ і спитав, що будемо роби"
ти, як діяти. Якщо починати нас"
туп із наших позицій, то німці нас
незахищених розстріляють " і ми
вирішили, що ще за декілька го"
дин до світанку тихенько підійде"
мо до будинку по рівчаку, по яко"
му тече струмок, і за метрів 200
від будинку заляжемо.

Так ми і вчинили. Декілька го"
дин до світанку ми тихенько ле"
жали на снігу без руху, а на сві"

танку злетіла біла ракета, і ми
стрімко побігли до будинку.

Німці нас не помітили. І вже ко"
ли ми були метрів за 100 від бу"
динку, встигли дати лише одну
чергу з кулемета. Супротивники
почали відступати. Ми зайняли
будинок, стайню і сарай. Розста"
вивши бійців, я послав зв'язківця
до командира роти з повідомлен"
ням, що ми в будинку. 

Нашому полку не пощастило.
Німці зустріли їх щільним вогнем і
полк був змушений повернутися
на свої позиції.

Так ми, неповним взводом, з
двома кулеметами залишилися
наодинці з ворогом. Зв'язківець
приніс наказ командира тримати"
ся.

Почалася перестрілка з німця"
ми. Я стріляв з вікна будинку, а
старший з двох братів праворуч з
другого вікна. Одна куля влучила
йому в приклад, але він продов"

жував стріляти. Через деякий час
сильний вихлопний звук привер"
нув мою увагу. Я обернувся і по"
бачив, що солдат падає. Розрив"
на куля влучила йому в чоло. Я
подумав про те, якщо німці поч"
нуть нас обстрілювати з міноме"
тів, то ми втратимо багато бійців.
Тому дав наказ повертатися на
свої старі позиції, а сам з куле"
метником залишився прикривати
відступ. Зроблено це було своє"
часно. Як тільки солдати нашого
взводу відійшли від будинку мет"
рів на 350, німці почали стріляти з
мінометів. Нам пощастило, втра"
ти були невеликими: один убитий
і двоє поранених.

Коли стемніло, я прийшов до
командира роти з доповіддю про
втрати. На другий день повернув"
ся менший з двох братів із горіл"
кою та провізією.

Звістка про загибель брата йо"
го дуже вразила, плакав він нав"
зрид. Ми пом'янули загиблого.
Так закінчився наш невдалий нас"
туп.

Волховський фронт (генерал армії
К. А. Мерецков). На 1 червня із ото"
чення (Любанська операція) були до"
датково виведені 181"а та 328"а стрі"
лецькі дивізії, артполк РГК, вивезені
всі поранені. Помітивши відхід 2"ої
ударної армії (генерал А. А. Власов),
німці перейшли у наступ і до 4"го
червня помітно звузили коридор. 6"
го червня ворогом коридор був лікві"
дований, і 7 радянських дивізій та 6
бригад загальною чисельністю 18 "
20 тисяч чоловік опинилися в повно"
му оточенні. Разом із ними було ото"
чено кілька партизанських загонів. 2"
а ударна армія, відрізана від баз пос"
тачання, потребувала продоволь"
ства та боєприпасів. Спроби двома
групами прорвати кільце оточення не
мали успіху. Противник же тим часом
нарощував свої, і без того переважа"
ючі сили, зміцнюючи кільце оточен"
ня. Обидві сторони несли великі
втрати. 

Західний фронт (генерал армії
Г. К. Жуков). Ворог роз'єднав радян"
ські війська, оточені в районі Вязьми
на окремі групи. В ніч на 9"е червня в
районі Єльні частини 1"го кавалерій"
ського корпусу (П. А. Бєлов) та 4"го
повітрянодесантного корпусу поча"
ли прорив на південь. 10"го червня,
не витримавши сильного удару про"
тивника, 28"а армія почала відступ
на схід. 38"ій армії вдалося зупинити
наступ ворога в напрямку на
Куп'янськ, але вони були не в змозі
перешкодити глибокому вклиненню
танків і мотопіхоти ворога вздовж
річки Великий Бурлак, у фланг 28"ій
армії. Маршал С. К. Тимошенко дво"
ма танковими корпусами і двома
стрілецькими дивізіями зупинив во"
рога в 35"и км від Волчанська. В ніч
на 16 червня через Варшавське шо"

се прорвалася дивізія Баранова і по"
ловина десантного корпусу, а в ніч
на 20"е " решта сил.

Кримський фронт (генерал"лей"
тенант Д. Т. Козлов). Продовжували"
ся жорстокі бої за Севастополь. З
перших чисел червня німці вели без"
перервний артилерійський обстріл і
авіабомбардування севастополь"
ських фортець. У місті ще залишало"
ся біля 35"и тисяч чоловік населення.
Радянська артилерія за допомогою
спецгруп корегувальників у відповідь
проводили вогневі удари по скупчен"
ню військ противника. 5 червня о
5.35 годині німецька артилерійська
установка "Дора" почала обстріл бе"
тонобійними снарядами північної
частини міста, батареї №30, форту
Сталін. Тільки 833"м німецьким арт"
дивізіоном з 5 по 14 червня було ви"
пущено 172 бетонобійних та 25 фу"
гасних 615"мм снарядів, знищено
склад боєприпасів у штольні на гли"
бині 27 м, зруйновані обидві башти
30"ї батареї. 7"го червня німецькими
військами почався останній (третій)
штурм Севастополя. Уперта бороть"
ба і контратаки захисників продовжу"
валися понад тиждень. Втрати атаку"
ючих ворожих підрозділів досягали
50%. 9"го червня німцям вдалося
вклинитися у напрямку головного
удару і захопити станцію Мекензійові
Гори. Доставку військового вантажу
виконували есмінці та крейсери. 10"
го червня загинув есмінець "Свобод"
ний", 13"го " німецька авіація потопи"
ла теплохід "Грузія" з вантажем сна"
рядів. Це спричинило активніше ви"
користання підводних човнів в якості
транспортних засобів. 11"го червня в
результаті контрудару радянськими
військами звільнена станція Мекензі"
йові Гори.

70 років тому. Хроніка Великої Вітчизняної війни.
1 червня � 16 червня 1942 року.У нашому взводі бу�

ло два брати, вони були

родом із Черкаської об�

ласті, мобілізовані польовим воєнкоматом.

Десь так 13 лютого, вночі, прийшли вони до мого окопу з пропозиці�

єю відпустити когось одного додому, а домівка була неподалік від

фронту, щоб принести щось поїсти. А годували нас дуже погано � на

сніданок і вечерю була густа юшка з гороху, в яких замість жиру пла�

вало багато кузьок. Я погодився, але кому йти хай вирішують самі.

Старший каже, що нехай іде менший, він скоріше впорається.

На другий день, вночі, командир викликав до себе взводних і ска�

зав, що завтра зранку, по сигналу білої ракети полк буде наступати на

селище Виноград.

Мы выстоять сумели

в Сталинграде,

Не захлебнулись волнами 

в Крыму,

Но, словно снайпер, 

спрятавшись в засаде,

Нас забирает смерть

по одному.

Пока еще в обоймах есть 

патроны, 

И бьются стойко старые 

сердца,

Займите круговую 

оборону,

Держитесь, ветераны, 

до конца.

Когда у наших ног рвались

гранаты,

Когда от нашей крови 

таял лед,

Нас согревала дружба 

фронтовая.

Она и нынче нас

не подведет!

В огне сражений вместе 

мы горели, 

Мы видели и кровь, 

и смерть.

И если это мы 

преодолели,

То старость тоже сможем 

одолеть.

Евдокия Дмитриевна

Ефимова, Боярка

1 стор.
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ПЕРЕМОГА, СВЯТА ПЕРЕМОГА!..
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Поезія



Здається, саме доля вела цих
чарівних жінок від їхнього першого
знайомства до першого тріумфу.
Невипадковим у біографії "ТріоРіо"
є все, починаючи з дати народжен"
ня " 7 січня 2009 року. Так, саме на
Різдво було прийнято рішення про
створення гурту, до якого увійшли
три яскраві творчі особистості, три
долі, які сплелися в красивий вінок.

Кожна учасниця "ТріоРіо" " уні"
кальний жіночий образ. Це " Тетяна
Володай: поетеса, член Спілки
письменників України, авторка
п'яти книжок і багатьох пісень, за
освітою " педагог і регент церков"
ного хору, за фахом " журналіст…
Це " Людмила Яковенко: турист"
любитель "широко профілю", май"
стер гри на гітарі й володарка голо"
су надзвичайної сили і краси, який
дістався від співучої родини, зок"
рема " від батька"музиканта, який
грав на всіх духових інструментах...
Це " Оксана Нурищенко: випускни"
ця студії при хорі ім. Г. Верьовки та
Київського національного універ"
ситету культури і мистецтв, керів"
ник студії естрадно"народного спі"
ву "Перлина", яка виховала й вихо"
вує нині ціле сузір'я співочих "зіро"
чок": Ольгу Шаніс, Таню Сарапіну,
Настю Скляренко, Аліну Солонен"
ко, Катю Ковригу, Сашу Савчук, Ка"
тю Фаюру...     

З огляду на широкий загал гля"
дачів, які завітали на творчий вечір

гурту, "ТріоРіо" вже має значну ар"
мію шанувальників. Як з'ясувалося
під час концерту, родина ко"
лективу справді багаточи"
сельна. 

У тріо є свій хре"
щений батько:
Олександр Анд"
рійович Пінчук.
Саме він, вра"
жений почу"
тими пісня"
ми Тетяни
Володай у
виконанні
гурту, зго"
л о с и в с я
надати фі"
нансову до"
помогу для
запису пер"
шого диску. 

До речі, ще
один цікавий
факт про гурт.
Його повна назва "
"ТріоРіо +". Виявля"
ється, що той загадко"
вий "+" " художній керівник
і найпринциповіший критик,
провідний концертмейстер Київ"
ського національного університету
культури і мистецтв Майя Іваненко,
яка й навчила "Тріо" працювати як
єдиний організм, відчувати одна
одну. А ще гурт має "ТріоРіо"маму",
"ТріоРіо"сина", "ТріоРіо"кума"… і
навіть "ТріоРіо"Музу" та "ТріоРіо"
друзів"! Практично з усіма ними всі
присутні могли змогу познайоми"
тися під час перегляду шестисерій"
ного слайд"фільму, створеного 13"
річною Ал"
лою Щербак,
який став ще
однією окра"
сою вечора.  

Всі ці таєм"
ниці відкрила
гостям "Тріо"
Ріо" ведуча
вечора " Зас"
л у ж е н и й
журналіст Ук"
раїни, лауре"
ат премії ім.
В. Самійлен"
ка, мистец"
твознавець

Ні"
на Харчук.  

А скільки таємниць про дивовиж"
ний світ жіночої душі повідали пісні
у виконанні "ТріоРіо"! 

Бринить, дзвенить, кружляє Піс"
ня, линучи з самих глибин творчих
сердець й не залишаючи нікого
байдужими. Бо "Виблагала я тебе у
долі", бо "Сопілкою Лукашевою"
прийшла пісня в цей світ, бо "Гли"

бокий колодязь" ще не розкритого
вповні таланту явила на світ. Бо

щемкою "Занозою" засіла в
серцях, бо "Вуста го"

рять" від її цілунку: цієї
пісні " "Девочки с

шальными глаза"
ми", пісні""Ду"

ші"…
До дебют"

ного альбо"
му "Вра"
нішня зір"
ка" увій"
шло 10 пі"
сень. До
дев'яти  із
них слова
й музику
написала

Тетяна Во"
лодай, а од"

на пісня на"
писана у спів"

авторстві Тетя"
ни Володай (сло"

ва) та Оксани Нури"
щенко (музика). По

закінченню вечора всі ба"
жаючі змогли отримати в по"

дарунок на згадку щойно презен"
тований диск. Про що подбав ще
один меценат і друг гурту "ТріоРіо"
" депутат Київської обласної ради,
заслужений тренер України Юрій
Цікаленко. Він, до речі, взяв на се"
бе і клопіт про організацію другої
частини заходу " святкового фур"
шету.

Втім, як то зазвичай буває, одни"
ми лише виступами "іменинниць"
справа не обійшлася. Тому що ви"

ходили на сцену розчулені друзі й
близькі, щоб щирим словом приві"
тати "ТріоРіо" з підкоренням ним
чергової вершини своєї спільної
творчої біографії. Тому що ширило"
ся на сцені справжнє море живих
квітів " скромний дар краси талан"
ту. Тому що знову й знову звучала
пісня, й на легких крилах її мелодій
линули душі до сяйливих вершин
блаженства й тихої радості. 

Не обійшлося і без жартів та при"
ємних несподіванок. Адже вечір
відбувся 19 травня, у День піонерії.
Тому й вийшов на сцену піонер"
ський загін у складі колег по цеху "
журналістів, поетів та просто твор"
чих людей " і … прийняв у піонери
все "ТріоРіо" разом із художнім ке"
рівником гурту.

Звучали щирі слова привітань від
гостей Володимира Бубиря та На"
дії Кир'ян, вручалися квіти від голо"
ви Київської обласної організації
Національної спілки письменників
України Анатолія Гая, депутата Ки"
ївської обласної ради Юрія Ціка"
ленка та багатьох інших учасників
концерту.

…Заключна пісня вечора " "За"
мыкая круг". Дійсно, з виходом
цього альбому логічно замкнулося
своєрідне трирічне (саме стільки
тривала робота над диском!) коло
пошуку та кропіткої праці. Це коло
замкнулося, щоб перетворитися
на широку орбіту, в центрі якої яск"
рава зоря "ТріоРіо". А на неї вже че"
кають нові галактики майбутніх
злетів й визнання.

Радислав КОКОДЗЕЙ, 
фото автора 

В рамках відкриття виставки,
звичайно, не обійшлося без корот"
кого біографічного екскурсу. Зга"
дали й особисті спортивні досяг"
нення винуватця події. В шкільні
роки він за станом здоров'я був

з в і л ь "
нений від уроків фізкультури. Але
лікарі забули сказати, що займа"
тися спортом також не можна.
Вчитель фізкультури був дуже зди"
вований, коли побачив Радислава
серед учасників київських міських
змагань з боротьби дзюдо, де він
представляв дитячо"юнацьку збір"
ну товариства "Динамо". В інсти"
туті, щоб не відвідувати фізкульту"
ру, він, склавши вступні заліки,
"втік" до збірної філологічного фа"
культету з плавання. Займався та"
кож мотокросом, туризмом, обла"
зив гори Криму, Прикарпаття та
Закарпаття. Найвища з підкорених
вершин " гора Хом'як в Івано"
Франківській області, найцікавіша
" гора Артема у Дніпропетровській
області. Займався також шахами,
тенісом, лижами, айкідо, рукопаш"
ним боєм. А з велосипеда не зла"
зить і досі. Представлені на окре"
мому стенді медалі за призові міс"
ця на Київських та обласних зма"

ганнях 1980"1992 років, виконаний
норматив І спортивного розряду

свідчать про спортивні досяг"
нення Радислава. А зараз на
спортивних змаганнях його
можна бачити лише виключ"
но в ролі кореспондента. 

Світлини Радислава Кокод"
зея постійно публікуються у
періодичних виданнях. Фото"

роботи майстра яскраві та ди"
намічні. Йому вдається спійма"

ти в об'єктив той момент, який не
помітять і самі учасники події. Ра"
дислав зізнався, що усі представ"
лені роботи не зазнали жодної
комп'ютерної доводки чи монтажу.

Лише на одній фотографії довело"
ся опустити волейбольний м'яч, "
інакше він віиходив за  рамку. 

Багато привітань та теплих слів
на адресу Радислава Кокодзея
звучало під час відкриття експози"
ції. Заступник Боярського міського
голови Валерій Дубовецький по"
бажав дебютанту нових творчих
досягнень. Також він нагадав при"
сутнім,що у спортивному кален"
д а р і "Пулави (Польща) "

Боярка (Україна) "
міста"побратими",
випущеному з нагоди
Євро"2012, більшість
фотографій майстер"
но виконані Радисла"
вом. 

Привітала фотоху"
дожника й відома у
Боярці в першу чергу
як громадський діяч,
депутат міської ради,
заслужений журна"
ліст України Ніна Хар"
чук. Але мало кому ві"
домо, що вона ще й
спортсменка широко"
го профілю, кандидат
у майстри спорту з
мотокросу.

" Я дуже рада, " ска"
зала Ніна Федосіївна,
" що він нарешті пока"
зав свій доробок. Ми
й не знали, що він у

нас такий самородок. Це книжка,
яку ще треба прочитати. І ми буде"
мо читати її всі разом, адже попе"
реду ще багато сторінок.

Автора вітали також Марія Ки"

риленко, голова правління Всеук"
раїнської творчої спілки Конгрес
літераторів України Олександр
Корж, заслужений тренер Украї"
ни, майстер спорту з самбо та
дзюдо, чотирикратний чемпіон
України з дзюдо і самбо, відмін"
ник освіти України Віктор Мужчи"
на, член національної спілки пись"
менників України Тетяна Зубкова,
голова громадської організації
"Боярське Мистецьке Братство"
Віталій Приймаченко, голова гро"
мадської організації "Боярський
авто"мотоклуб "Орли" Сергій Ор"
ловський, керівництво міської
ДЮСШ, керівництво та колеги Ра"
дислава з ліцею ім. І. Богуна, ху"
дожники Андрій Ткаченко та Юрій
Горбачов.

Усі говорили про багатогран"
ність особистості дебютанта. При"
сутні погодилися, що ця презента"
ція має бути першою в ряду бага"
тьох, адже це презентація не прос"
то фотографій, а Радислава як
особистості. Він " людина, яка весь
час перебуває в русі. Радислав "
невтомне фотооко району, люди"
на, яка встигає скрізь. Він творить
фотолітопис нашого міста. Нині
можна ознайомитися з його робо"
тами спортивної тематики, але в
доробку автора ще багато невідо"
мих нам сторінок. Сподіваємося,
він з часом представить їх на роз"
суд громади.

Щиро вітаємо нашого колегу та
бажаємо йому подальших успіхів
та звершень.

Орися Охрімчук

10 травня у Боярсько�
му краєзнавчому музеї
відкрилася персональ�
на виставка педагога,
журналіста, поета,
барда, фотокорес�
пондента Радислава
Кокодзея. Приуроче�
на до ЄВРО�2012, во�
на відображає спор�
тивне життя не лише Бо�
ярки, а й усього району.
Радислав Кокодзей � особис�
тість і в районі і в Боярці відо�
ма. І ось нарешті, з ініціативи
та за сприяння місцевого ху�
дожника Андрія Ткаченка, ди�
ректора Боярського краєз�
навчого музею Любові Крав�
ченко та спонсорської допо�
моги депутата Боярської
міськради Юрія Єдакова, він
презентував громадськості
свій творчий доробок як фо�
тохудожник. Виставка стане
частиною нової експозиції
"Фізична культура, спорт та
здоровий спосіб життя в по�
буті жителів Києво�Свято�
шинського району".

19 травня, в Києво�
Святошинському центрі
творчості молоді "Оберіг"
відбувся творчий вечір
гурту "ТріоРіо". Під час
унікального свята зворуш�
ливого пісенного слова бу�
ло презентовано дебют�
ний диск гурту "Вранішня
зірка". Як з'ясувалося,
презентація нового диску
саме в "Оберезі" � не ви�
падковість. Адже тут впро�
довж тривалого часу учас�
ниці колективу проводять
свої репетиції, тут було за�
писано й перший альбом
"ТріоРіо". 

��� ������� �������� ����������
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Н а з в у
закладу обра"
но невипадково, адже саме на
цьому місці взимку діяла головна
ковзанка міста. Проте зараз тут
можна не лише відпочити з дру"
зями, а ще й зіграти в пляжний
футбол, волейбол та інші спор"
тивні ігри. В цьому ми перекона"
лися, завітавши до закладу в
один із чудових весняних вечорів.

Крім того, ми з'ясували, що бар
"Каток" " це найбільший майдан"
чик для дозвілля, який є у Боярці.
Гостей тут чекають з 12 ранку і до
пізнього вечора. Чашка гарячого
чаю або кави та теплі пледи зігрі"
ють вас навіть дощової днини. А
трансляція спортивних каналів на
п'яти телевізійних екранах дозво"
лить долучитися до світу великого
спорту. Відпочиваючи в спорт"ба"
рі, ви не пропустите жодного фут"

больного матчу
Ліги Чемпіонів чи
Євро"2012. Зану"
рення в атмосфе"
ру спорту, спону"
кає відвідувачів та"
кож зіграти у пляж"
ний футбол або волей"
бол. Адже на території
спорт"бару є спеціально об"
ладнаний майданчик. Нещодавно
тут з'явився тенісний стіл, а також
шахи та нарди. Це дозволить уріз"
номанітнити дозвілля відвідувачів
спортивного бару. 

Та подбали тут не лише про
спортивне дозвілля. Так, для гур"
манів заклад може запропонува"
ти одне з найкращих мангал"ме"
ню та достойний вибір десертів.
Приємною несподіванкою стала
наявність обладнаної сцени для
проведення концертів, фестива"

лів та різноманітних за"
ходів. Відкритий май"
данчик з простим та за"
тишним інтер'єром та"
кож може стати чудовим
місцем для проведення

різноманітних
святкових

з а х о "
дів.

Н а "
разі тут

п л а н у ю т ь
встано"вити ще й дитячий май"
данчик. Саме це допоможе зро"
бити сімейний відпочинок ціка"
вим для всіх. 

Що й казати, спорт"бар "Каток"
досить швидко став улюбленим
місцем дозвілля для боярчан та
гостей міста, адже тут кожен знай"
де заняття для себе та зможе при"
ємно, активно та, головне, весело
відпочити.

Олександра Вінниченко

Ігрове поле судоку – це
квадрат 9x9, який поділе�
ний на  9  невеликих квад�
ратів 3x3.  Частина кліти�
нок у судоку заповнена
цифрами. Чим менше
цифр заповнено – тим
складніша гра.

У судоку всього одне
правило. Порожні клі�
тинки слід заповнити
так, щоб у кожному ряд�
ку, стовпчику і квадраті
числа від 1 до 9 зустріча�
лися лише один раз.

Правила 
гриССууддооккуу

Кінець травня < не найкра<

щий час для висадки і

посіву рослин у грунт.

У цей період варто

більше проводити про<

філактичні роботи. Але

саме 28 травня < чудо<

вий день для висадки

будь<яких квітів та заго<

тівлі лікарських трав. На

початку червня можна за<

саджувати звільнені теп<

лиці перцем, огірками та і н ш и м и

рослинами, які прийнято вирощувати в теп<

личних умовах. 1 та 2 червня стануть чудо<

вими днями для посіву зелених культур: ка<

пусти, гороху, квасолі, огірків. А

ось з 3 по 5 червня місячний ка<

лендар радить нам висаджувати

перець та більше часу приділити

догляду за рослинами. 6 та 7

червня варто висаджувати кар<

топлю, що призначена для дов<

гого зберігання, сіяти насіння

цикорію, редьки та ріпи. 

8 та 9 червня вважаються

безплідними днями. В цей пе<

ріод краще нічого не саджати і не сіяти, а

боротися зі шкідниками та прополювати

рослини. 12, 13 та 14 червня гарний час для

пересаджування рослин. 

Підготувала Ганна Ходикіна

������	  	��
	

27 травня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

8 червня 

стартує чемпіонат Европи з футболу!!! 
Запрошуємо вас на прямі трансляції до кафе та
кінозалу. Матчі Євро<2012 транлюватимуться на
великому екрані.

на стадіоні "Зеніт" відбудеться відкриття  V
Відкритого Чемпіонату Київської області з
авторалі серед інвалідів на автомобілях з
ручним керуванням "Каштани Київщини<
2012", присвяченого Євро<2012. 

Час Назва

12�30
"Червона Шапочка проти зла"

(мультфільм)

14�00
"Льодовий період�3: Ера

динозаврів" (мультфільм)

15�40 "Полярний експрес" (мультфільм)

17�30 "Темний світ" (фентезі)

19�30
"Останній заповіт Нобеля"

(детектив)

21�20
"Ржевський проти Наполеона"

(комедія)

Час Назва

12�30 "Бовдури" (мультфільм)

14�00 "Гидкий Я" (мультфільм)

17�30 "Няньки" (комедія)

19�20 "Божевільна  їзда" (фентезі)

21�20 "Пастир" (фантастика)

Бронювання квитків  у кінозалі: 097�033�86�87; 063�594�84�33

Що? Де? Коли?
Спорт�бар "Каток", який

вже відсвяткував два тижні
з дня відкриття, впевнено
можна назвати унікальним
спортивно�розважальним
комплексом, який розта�
шувався по вулиці Білого�
родській, 13.

Відкриття
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Газета “Боярка�Інформ”

1
МІСЯЦЬ �

4 ГРН

3
МІСЯЦІ �

12 ГРН

6 
МІСЯЦІВ �

24 ГРН

Інгредієнти
Лаваш (тонкий)
Шпинат (заморожений або свіжий )
Яйця варені
Сир твердий (тертий)
Спосіб приготування
Шпинат обсмажуємо в маслі, додаємо

зубчик часнику. Для начинки
змішуємо тертий сир, яйця,
шпинат. Лаваш ріжемо на час�
тини, загортаємо всередину
начинку. Обкачуємо в клярі та
обсмажуємо з двох боків на
олії.

номераРецепт 
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З другого півріччя передплатна ціна зменшена

городникаКалендар 

26  травня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

31 травня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

15�30
"Льодовий період�3: Ера

динозаврів" (мультфільм)

17�10 "Полярний експрес" (мультфільм)

19�00 "Ронал�варвар" (мультфільм)

17�30 "Темний світ" (фентезі)

19�30
"Останній заповіт Нобеля"

(детектив)

21�00
"Подорож�2: Таємничий острів"

(фентезі)

Час Назва

15�30 "Кунг�фу Панда�2" (мультфільм)

17�10 "Гидкий Я" (мультфільм)

19�00 "Пастир" (фантастика)

21�00
"Подорож�2: Таємничий острів"

(фентезі)

29�30   травня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

26 травня о 10 годині

в центрі творчості молоді "Оберіг", що по вулиці
Білогородській, відбудеться творчий вечір
поетеси, представниці Боярського мистецького
братства Любові Осіпенко. Шанувальникам
творчості майстрині поетичного слова буде
презентовано нову збірку поетеси "Для чого
люди на землі". 

26 травня о 16 годині
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ОВЕН
Це ваш час! Він подарує можливість стрибнути
через кілька кар'єрних сходинок, розкрутити
бізнес і обзавестися вигідними партнерами.
Тверезо оцінюйте свої сили і погоджуйтесь на
пропозиції " зірки обіцяють вам вигоду, хоча і
не миттєву. Не поспішайте з доленосними рі"
шеннями.

ТІЛЕЦЬ
Вам можуть повернути борг, на який ви вже
махнули рукою, або нарешті дадуть прибуток
давно вкладені кошти. Скоріш за все запропо"
нують грошове місце, на яке ви колись претен"
дували і навіть встигли про це забути. Сміло
пускайте в справу найсильніші ваші якості "
практичність і нескінченний оптимізм. 

БЛИЗНЮКИ
Період активних кроків і рішучих дій ще не нас"
тав. Прийшов час осмислення існуючого стану
речей, налагодження cтосунків із шефом, ко"
легами та партнерами у всіх сферах життя, а
також ретельного планування. А от на особис"
тому фронті успіх прийде вже зараз. Ви будете
купатися в любові. 

РАК
Наступні два тижні порадують вас вирішенням
накопичених за минулі місяці дрібних проблем
і завдань. Якщо зумієте подолати природні лі"
нощі, будете товариські та діяльні, моральна
або фінансова винагорода не змусить себе че"
кати. В особистому житті вас також очікують
позитивні зміни.

ЛЕВ
Вас чекають грандіозні справи! Штурмуйте фі"
нансові та кар'єрні вершини. Хтось із високо"
поставлених персон оцінить ваше завзяття і
таланти, що сприятиме прискоренню вашого
просування. А хтось із друзів може посприяти
тому, що ваші стосунки з коханим значно по"
теплішають. Глуху оборону потрібно знімати "
впустіть в життя позитивні емоції.

ДІВА
Вплив Нептуна знову дасть про себе знати, і
ваші фінанси зроблять стрибок від "гарно жи"
вемо" до "скоріше б зарплатня". Тому замис"
літься про економію. Однак той же Нептун під"
штовхне вас до ідеї зайнятися водними проце"
дурами: чим регулярніше будете плавати, тим
стрункішими і здоровішими станете. Відпус"
ток у цьому році у вас повинно бути декілька і
провести їх потрібно теж біля води. 

ТЕРЕЗИ
Налаштуйтеся на бойовий лад і відмовтеся від
компромісів. Мирні переговори зараз неефек"
тивні. Дійте і вимагайте, не шкодуючи ні себе,
ні інших. Щоб ефективно використовувати на"
копичену енергію, та ще й опинитися в прек"
расній формі до літа, займіться спортом, тан"
цями та іншими новомодними способами
схуднення. Знайдіть час для самоосвіти. 

СКОРПІОН
Інтриги на роботі змусять задуматися про змі"
ну діяльності. Але час для цього поки не прий"
шов, тому доцільніше залягти на дно і не діли"
тися своїми думками з колегами: не всі з них
виявляться добропорядними і мовчазними.
Заміжнім жінкам рекомендована поїздка з
дітьми, але без друзів " вона зміцнить вашу
сім'ю. Закоханим же доведеться долати вза"
ємну примхливість.

СТРІЛЕЦЬ
Вам може надійти пропозиція про підвищення
або більш вигідну роботу. Врахуйте, що за фі"
нансовою підтримкою треба буде звернутися
до друзів, а от питання сімейні краще ні з ким
не обговорювати. Тим більше що на особисто"
му фронті саме дружні відносини зараз будуть
мати всі шанси перерости в близькі. Можливо
також відновлення стосунків. Будьте легкі і
безпосередні у спілкуванні з людьми.

КОЗЕРІГ
Закоханим цей період обіцяє сплеск прис"
трастей. Заміжніх порадують успіхи дітей. Не
відмовте собі в задоволенні поніжитися на
травневому сонечку тиждень"другий. Все бу"
де йти за планом, якщо не забувати, що в цьо"
му році ваш ключ до успіху " благодійність. Ді"
літься, допомагайте іншим, запалюйте для ко"
гось зірки, і ваш шлях теж стане світлішим.

ВОДОЛІЙ
У вас буде час перевести дух і поглянути на по"
дії з боку. Обговоріть ситуацію з другом або
подивіться на неї через призму прочитаної лі"
тератури, побаченого фільму. Якщо ж справи
зажадають вашого безпосереднього контро"
лю, проявляйте менше агресії " стосунки з
оточуючими, в тому числі з вашої половинкою,
потеплішають. А незаміжнім цей період обіцяє
незабутній і дуже перспективний роман.

РИБИ
Потужний приплив енергії використовуйте для
вирішення складних робочих питань і проблем
на особистому фронті. Якщо вам нагадають
про борг, повертайте його негайно " тільки так
ви спонукатимете грошовий потік. Гарячих
пристрастей у цей час не намічається, бо інак"
ше вам не вдасться реалізувати великі плани
щодо підвищення добробуту. Познайомте об"
ранця зі своїми рідними, друзями і всі разом
відправляйтеся на пікнік.

ГОРОСКОП
25 травня � 8 червня 

Останні дні весни будуть похмурими та дощовими, що

дозволить нам повністю насолодитися весняною прохоло�

дою. З 28 по 31 травня особливих погодних коливань не

очікується. Вдень температура повітря прогріється до +21. 

А ось в перший день літа, у Всесвітній день захисту дітей,

мабуть, спеціально для малечі, синоптики обіцяють ясну

та сонячну погоду. 

Втім, вже наступного дня погодна ситуація зміниться. У

ніч з 2 на 3 червня прогнозують грози та невеликий дощ.

Така ж погода очікується 4 та 5 червня.  

Ось і відгримів веселими

грозами зелен�травень.

Розливає пахощі квітуча

акація, шепоче травами

теплий вітер, погойдує

дрібну ряску на хвилях ти�

хого озера. А з другого бе�

рега долинає знайомий з

дитинства голос зозулі, а

солодкоголосий соловейко

раз у раз перериває її роз�

мірене кування. Бо овес

іще не викинув колос, бо

зозуля та соловейко ще не

втратили голос.

Ось такий він, останній

тиждень травня � у тихому

погойдуванні води, у парі

закоханих диких качок, у

зеленому�зеленому гіллі

верб, акацій та лип. У запа�

морочливих пахощах

прим'ятих трав та білому

лоскоті тополиного пуху.

Саме такою побачила весну

наша землячка Тетяна Во�

лодай. І поділилася поба�

ченим з читачами газети

"Боярка�інформ".
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Фотоконкурс

11116666

МИТТЄВОСТІ ВЕСНИ

УЗАКОНЕННЯ 

самовільного 
та нового

будівництва,

перепланувань 
та реконструкцій. 

Консультації з
питань

будівництва та
введення в

експлуатацію. 
с. Софіївська Борщагівка,

вул. Київська, буд. 24

5 поверх, кімната № 507 

066 774 4 2 74 

044 332 80 73

098 982 06 32

Згідно рішення зборів
Об'єднання співвласників
багатоквартирного будин�
ку "Зоряний � Боярка"
встановити тариф на обс�
луговування будинку і
прибудинкової території з 1
травня 2012 року в розмірі
2 гривні 50 копійок за 1
квадратний метр загальної
площі квартири.

"ПРАВЕКС-БАНК" ВІДСВЯТКУВАВ 
ДЕНЬ БАНКІВСЬКОГО ПРАЦІВНИКА

"Останнім часом жителі нашого району
все частіше користуються послугами бан�
ків. Довіряють свої гроші на зберігання і
примноження або беруть кредити", � саме
так прокоментував стан у банківській спра�
ві директор Боярського відділення 
"ПРАВЕКС�БАНКу" Віталій Кравченко. 

"ПРАВЕКС"БАНК" " банк італійської групи Inte"
sa Sanpaolo обслуговує населення через мере"
жу, яка нараховує понад 285 відділень, розташо"
ваних майже у всіх обласних та районних цен"
трах України. Кожен клієнт намагається віднайти
найстабільніший банк. Саме тому "ПРАВЕКС"
БАНК" здобув репутацію стабільного та надійно"
го. Адже побажання клієнта тут " головний орієн"
тир. Значний досвід допомагає більш ефективно
організувати роботу. Кожне відділення намага"
ється постійно з'ясовувати, що саме цікавить
споживачів того чи іншого регіону та створювати
максимально зручні умови для своїх клієнтів.

"Люди нам довіряють", " констатує Віталій
Кравченко. Підтверджуючи свої слова реальним
зростанням обсягу коштів розміщених на рахун"
ках банку. Найголовніша гарантія успішної робо"
ти " довіра населення. 

" Ми пропонуємо людям відсотки, що стають
для них привабливими. Вони вигідні клієнтам, які
звертаються за кредитом. Беручи у людей гро"
ші, ми маємо грамотно вкласти їх у справу та от"
римати прибуток. Чим більший відсоток, під який
видається кредит, тим більшим стає ризик його
неповернення. Ми намагаємося звести цей ри"
зик до мінімуму збалансованим розміром ставок
за депозитами та кредитами.

З нагоди Дня банківського працівника хочу
привітати колектив Боярського відділення "ПРА"
ВЕКС"БАНКу" з професійним святом. Побажати
своїм колегам міцного здоров'я та успіхів на про"
фесійній ниві! 

З повагою, 
Віталій Петрович Кравченко

INTESA SANPAOLO
Терміново потрібні гроші на

поточні проблеми? 

Рішення є: КРЕДИТИ
ГОТІВКОЮ

ПРАВЕКС БАНК
Стародарницьке відділення 

Валюта кредиту: гривня 
Строк кредиту: від 6 до 24 місяців

Погашення: 
щомісячно рівними частинами 

Без застави
Вимоги до позичальника: вік від 25 років 

Необхідні документи: паспорт,
ідентифікаційний номер 

Довідка про доходи (за останні 6 місяців);

Документи поручителя (за вимогою): 
паспорт, ідентифікаційний номер 

Довідка про доходи (за останні 6 місяців);

Боярка вул. Молодіжна, 6
тел. 045 98 4�16�31

Сума кредиту
Щомісячний платіж 

при кредитуванні 
на 24 місяці

3 000 грн. 198 грн.

5 000 грн. 330 грн.

8 000 грн. 529 грн.

10 000 грн. 661 грн.

15 000 грн. 992 грн.

20 000 грн. 1323 грн.
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