
���� ���� ���� ���� ���� ���� ����     ���� 				 



 ����     ���� ����  ���� ����     ���� ����				  ���� ���� ���� ���� !!!!

№ 24 (234)

20 грудня 2013 року

Газета Боярської міської ради ������������������������
Наш передплатний індекс: 98573

Таку назву мала акція, проведе�
на за ініціативою волонтерів між�
народного проекту "Світлячок" �
давніх друзів РГО "Родина � 7'я"
та Печерської міжнародної шко�
ли, яка відбулася 14 грудня у Цен�
трі соціально�психологічної реа�
білітації. 

У рамках акції 13 багатодітних ро�
дин району і, зокрема, Боярки отри�
мали подарунки. Один клас � одна
родина. За такою схемою діяли ор�
ганізатори акції. У результаті було
зібрано та вручено подарунки мамі,
тату та кожній дитині з обраної пев�
ним класом багатодітної сім'ї. 

Серед подарунків: одяг, іграшки,
побутова техніка, канцелярські при�
лади.

«СВЯТО В ДІМ»


 








  


У КОЖНОМУ НОМЕРІ
ПРОГРАМА

ТВЗЗ  ННООВВИИММЗЗ ННООВВИИММ

21 грудня, в суботу, о 12:15 
відбудеться фінал національного відбору 
Пісенного конкурсу Євробачення�2014. 

Боярчанка Ольга Шаніс 
виступатиме під № 10. 

Давайте підтримаємо нашу землячку! 
Тоді Ольга Шаніс представлятиме Україну 

на міжнародному конкурсі 
в Данії у травні 2014 року. 

21 грудня

Під такою назвою у нашому місті розпочато ог�

ляд�конкурс на краще новорічне оформлення ус�

танов, організацій і підприємств міста. Конкурс

проводиться з ініціативи виконавчого комітету

Боярської міської ради з метою сформувати при�

вабливий зовнішній вигляд міста, а також для

створення святкової атмосфери для жителів і

гостей міста в новорічні та Різдвяні свята. 
Взяти участь у конкурсі можуть усі підприємства

та організації нашого міста незалежно від форм
власності, а також приватні підприємці. 

Розглядатимуться: святкове оформлення зов�
нішніх вітрин, фасадів, прилеглих територій під�
приємств та організацій з урахуванням світлового
та декоративного рішення. 

Для підбиття підсумків конкурсу створено комі�
сію, яка здійснюватиме огляд новорічного офор�
млення установ, організацій міста та визначить
найкраще оформлених та найнеохайніших. 

Про святкове оформлення протягом всіх ново�
річних та Різдвяних свят просимо повідомляти за
тел.: 41�710, 42�246.

«БОЯРКА
НОВОРІЧНА»

За ініціативою учнів Бо�

ярського НВК "Гімназія �

ЗОШ І ст."  та за участі РГО

"Родина � 7'я", фахівців со�

ціальної служби м. Боярка

відбулась традиційна акція

"Святий Миколай � дітям". 

Починаючи з 14 грудня у

Г і м н а з і ї
т р и в а є
збір по�
дарунків
для дітей
з багато�
д і т н и х
р о д и н .
За сло�
вами го�
лови РГО

"Родина � 7'я" Тетяни Коваль�
чук, акція триватиме до Різдва.

Завдяки чуйності школярів
близько 100 дітей з багатодіт�
них родин отримають пода�
рунки: одяг, солодощі, іграш�
ки тощо. 

Керівники Боярської

міської ради 19 груд�

ня особисто привіта�

ли вихованців усіх

ДНЗ міста. Міський

голова Тарас Добрів�

ський завітав у "Да�

ринку". Секретар

міської ради Дмитро

Паливода вітав мале�

чу "Спадкоємця", зас�

тупник міського голо�

ви Віктор Кухарець

відвідав ДНЗ � ЦРД

"Джерельце", а зас�

тупник міського голо�

ви Валерій Дубовець�

кий � привітав вихо�

ванців "Лісової каз�

ки", "Іскорки" та НВО на ма�

сиві Сільгосптехнікум. 

Цього дня Святий Миколай
завітав до Центру творчості мо�
лоді "Оберіг". За його участі від�
булося казкове дійство "Святий
Миколай іде!", проведене за
сприяння та підтримки голови
Києво�Святошинської районної
держадміністрації Володимира
Пака та міського голови Тараса
Добрівського, які вручили кож�
ній дитині солодкий подарунок. 

Найкращі дитячі колективи
центру продемонстрували
справжню казку. У виставі взяли
участь вихованці зразкової теат�
ру�студії "Світла хвиля", народ�
ної студії естрадно�народного

співу "Перлина", народної студії
бального танцю "Ритми", студії
естрадно�спортивного танцю
"Фантазія" та зразкового хоре�
ографічного ансамблю "Сонеч�
ко". Було задіяно понад 60 вихо�
ванців! 

Боярський НВК "Гімназія �
ЗОШ І ст." цього дня приймав
маленьких гостей з усього ра�
йону. Діти з багатодітних родин,
діти�сироти, діти�інваліди та ді�
ти з малозахищених родин ста�
ли учасниками святкового захо�
ду до дня Миколая з яскравим
концертом та щедрими пода�
рунками. А роль святого благо�
дійника виконав голова район�
ної організації Партії регіонів
Микола Шкаврон.

Завершилося святку�
вання Дня Святого Мико�

лая традиційним відкриттям го�
ловної міської ялинки біля Бу�
динку урочистих подій. Це ста�
лося за участю міського голови
Тараса Добрівського, першого
заступника голови Києво�Свя�
тошинської районної держадмі�
ністрації, голови районної орга�
нізації Партії регіонів Миколи
Шкаврона, боярської малечі та
численної міської громади. 

Вітальні слова гостей, салют з
кольорових повітряних кульок
та висока зелена красуня � но�
ворічна ялинка � саме так до Бо�
ярки завітало улюблене свято
дорослих і дітей � День Святого
Миколая.

ЯЯЛЛИИННККАА  ТТАА
ММИИККООЛЛААЙЙЧЧИИККИИ::   

ССВВЯЯТТАА  ППООЧЧИИННААЮЮТТЬЬССЯЯ

МИКОЛАЙ – ДІТЯМ
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Метою проведення щорічного заходу є підви�
щення рівня правової освіти населення, створен�
ня належних умов щодо набуття громадянами
правових знань та навичок у їх застосуванні. У
2013 році Всеукраїнський тиждень права прово�
дився з 9 по 14 грудня. 

Невід'ємною складовою демократії має бути
законність та верховенство права. І тільки тоді, ко�
ли громадяни та органи державної влади проти�
стоятимуть правовому нігілізму та правовій не�
компетентності, порядок і демократія запанують в
Україні. Саме спільною працею та професійною
діяльністю можна утверджувати повагу до права і
стояти на сторожі законності, бути гарантом прав
і свобод людини і громадянина. 

Нормами ст. 59 Конституції України від
28.06.1996 р. № 254к/96�ВР передбачено, що ко�
жен має право на правову допомогу. У випадках,
передбачених законом, ця допомога надається
безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника
своїх прав. 

Зміст права на безоплатну правову допомогу,
порядок реалізації цього права, підстави та поря�
док надання безоплатної правової допомоги,
державні гарантії щодо надання безоплатної пра�

вової допомоги визначаються нормами Закону
України від 02.06.2011 № 3460�VI "Про безоплат�
ну правову допомогу" (далі � Закон). 

З набуттям чинності у 2011 році Закону України
"Про безоплатну правову допомогу", що розділив
безоплатну правову допомогу на первинну та вто�
ринну, перша визначена як "вид державної гаран�
тії, що полягає в інформуванні особи про її права і
свободи, порядок їх реалізації, відновлення у ви�
падку їх порушення та порядок оскарження рі�
шень, дій чи бездіяльності органів державної вла�
ди, органів місцевого самоврядування, посадо�
вих і службових осіб", друга � як "вид державної
гарантії, що полягає у створенні рівних можливос�
тей для доступу осіб до правосуддя". 

Відповідно до ст. 1 Закону правовою допомо�
гою є надання правових послуг, спрямованих на
забезпечення реалізації прав і свобод людини і
громадянина, захисту цих прав і свобод, їх віднов�
лення у разі порушення. 

Враховуючи вищевикладене, виконавчим комі�
тетом Боярської міської ради жителям міста на�
дається первинна правова допомога така як: от�
римання правової інформації, консультацій і
роз'яснень з правових питань; складення заяв,
скарг та інших документів правового характеру
(крім документів процесуального характеру). 

Крім того з працівниками виконавчого комітету
Боярської міської ради було проведено нараду з
питань реалізації і захисту прав людини. 

Тож спробуємо разом � і громадяни, і органи
державної влади � своєю працею та професійною
діяльністю утверджувати повагу до права і стояти
на сторожі законності, бути гарантом прав і сво�
бод людини і громадянина.

ВСЕ ПРО ПРВСЕ ПРО ПРАВО НА БЕЗОПЛААВО НА БЕЗОПЛАТНУТНУ
ПРПРАВОВУ ДОПОМОГУАВОВУ ДОПОМОГУ

Указом Президента України від
08.12.2008 р. № 1149 започатковано
проведення Всеукраїнського тижня
права. Його відзначають щороку в
тиждень, який включає 10 грудня (День
прав людини), у пам'ять проголошення
Генеральною Асамблеєю ООН у 1948
році Загальної декларації прав людини.

Кадастровий номер земельної ділянки � ін�
дивідуальна, що не повторюється на всій тери�
торії України, послідовність цифр та знаків, яка
присвоюється земельній ділянці під час її дер�
жавної реєстрації і зберігається за нею протя�
гом усього часу існування (ст. 1 Закону України
"Про державний земельний кадастр").

Відповідно до частини шостої ст. 120 Зе�
мельного кодексу України істотною умовою до�
говору, який передбачає набуття права влас�
ності на житловий будинок, будівлю або спору�
ду, є кадастровий номер земельної ділянки,
право на яку переходить у зв'язку з набуттям
права власності на ці об'єкти.

Крім того, ст. 132 Земельного кодексу Украї�
ни встановлено вимоги до змісту угод про від�
чуження земельних ділянок. Зокрема, такі уго�
ди повинні містити: вид угоди, предмет угоди
(земельна ділянка з визначенням місця розта�
шування, площі, цільового призначення тощо),
кадастровий номер та інше.

Отже, для відчуження земельної ділянки
та/або житлового будинку необхідно мати ка�
дастровий номер земельної ділянки.

Якщо земельна ділянка була приватизована,
але кадастровий номер не присвоєно і відо�
мості про неї не внесені до Державного реєс�
тру земель, то відповідно до пункту 2 Прикінце�
вих та перехідних положень Закону України
"Про Державний земельний кадастр" їх дер�
жавна реєстрація здійснюється на підставі тех�
нічної документації із землеустрою щодо вста�
новлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) за заявою їх власників.

При цьому земельні ділянки, право власності
(користування) на які виникло до 2004 року,
вважаються сформованими незалежно від
присвоєння їм кадастрового номера.

Роботи по розробленню технічної докумен�
тації із землеустрою виконуються спеціалізо�
ваними проектними організаціями, які мають
відповідні ліцензії на виконання землевпоряд�
них робіт, на підставі укладеного договору та за
кошти громадян, відповідно до вимог Тимчасо�
вого порядку присвоєння кадастрового номе�
ра земельній ділянці, затвердженого постано�
вою Кабінету Міністрів України від 18 серпня
2010 року № 749.

З метою реалізації конституційного права громадян щодо володіння та
розпорядження земельними ділянками і уникнення перешкод під час
успадкування та укладення цивільно�правових угод, необхідно присвоїти
кадастровий номер, відкрити Поземельну книгу та здійснити державну
реєстрацію приватизованої земельної ділянки.

ЩОДО ПРИСВОЄННЯ ЩОДО ПРИСВОЄННЯ 
КАДАСТРОВОГО НОМЕРУКАДАСТРОВОГО НОМЕРУ

ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ

Землевласникам та земле�
користувачам (юридичні осо�
би, фізичні особи�підприємці)
для розрахунку плати за зем�
лю за новими показниками не�
обхідно звернутися до управ�
ління Держземагентства у Ки�
єво�Святошинському районі
(м. Київ, вул. Янтарна, 12) та
замовити витяг з технічної до�

кументації про визначення
нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, затвердже�
ної у 2013 році.

За довідками можна зверта�
тись до спеціаліста з питань
землевпорядкування у Бояр�
ській міській раді Т. О. Ситнічен�
ко (вул. Білогородська, 13, каб.
13) або за тел.: 41�815. 

ОГОЛОШЕННЯОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПЕРЕРПРО ПЕРЕРАХУНОК НОРМААХУНОК НОРМАТИВНОЇТИВНОЇ

ГРОШОВОЇ ОЦІНКИГРОШОВОЇ ОЦІНКИ

Виконавчий комітет Боярської міської ради
повідомляє, що в 2013 році розроблено та введено
в дію нову нормативну грошову оцінку земель
населеного пункту м. Боярка.

Нещодавно бага�
тодітні родини ра�
йону і, зокрема, Бо�
ярки отримали ду�
же суттєву підтрим�
ку до сімейного
бюджету. На про�
хання голови РГО
"Родина � 7'я" Тетя�
ни Ковальчук від�
гукнулися пред�
ставники влади та
керівники сільсько�
господарських під�
приємств району. 

"Від імені 30 родин, яким на�
дано допомогу, хочу щиро по�
дякувати голові районної орга�
нізації Партії регіонів Миколі
Шкаврону, начальнику управ�
ління агропромислового роз�
витку Івану Черногоду та керів�
никам агропідприємств, які
надали допомогу членам на�
шої організації: Валерію Шов�
куну � СГ ТОВ АК "Хотівський",

Василю Гаврилюку � ДП ДГ
"Новосілки", Миколі Виннику �
ПСП "Шевченківське", Миколі
Римарчуку � ПСП "Амарант�Аг�
ро", Андрію Помазану � СГ
ТОВ "Рубежівське", � говорить
Тетяна Ковальчук.

Яблука, капуста, буряк,
морква та картопля � такі пот�
рібні та корисні подарунки от�
римали багатодітні родини
напередодні свята Миколая.

ФРУКТИ Й ОВОЧІ –ФРУКТИ Й ОВОЧІ –

БАГБАГААТТОДІТНИМ РОДИНАМОДІТНИМ РОДИНАМ

Про суспільно�політичну ситуацію в Україні
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Украї�

ні", Регламенту Боярської міської ради, враховуючи звернення депу�
татів Боярської міської ради, обговоривши питання щодо оцінки сус�
пільно�політичної ситуації, що склалася в Україні, � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А :

1. Підтримати заяву депутатів Боярської міської ради з приводу сус�
пільно�політичної ситуації в Україні.

2. Звернутися до керівників підприємств, установ, організацій міста
Боярка, їх трудових колективів, всіх мешканців міста із закликом щодо
забезпечення функціонування інфраструктури м. Боярка.

3. Осудити ескалацію свавілля та насильства під час проведення
мирних акцій протесту в м. Києві, у тому числі застосування сили пра�
воохоронцями до молоді та побиття журналістів.

4. Підтримати народ України стосовно продовження процесу євро�
інтеграції.

5. Опублікувати дане рішення в газеті "Боярка�інформ" та на офіцій�
ному сайті.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
профільну депутатську комісію Боярської міської ради з питань регла�
менту, депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку, а
також на міського голову Т. Г. Добрівського. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 39 сесія

РІШЕННЯ № 39/1795            
від 4 грудня 2013 року                                  м. Боярка

4 грудня у приміщенні НОК Київського
військового ліцею ім. І. Богуна відбулася
позачергова 39 сесія Боярської міської
ради VІ скликання. Серед питань, що
розглядалися: 

1. Про суспільно�політичну ситуацію в Україні.
2. Про внесення змін до рішення ІІ пленарного

засідання чергової 28 сесії Боярської міської ради
VI скликання від 26.12.2012 року № 28/1451 "Про
затвердження міського бюджету на 2013 рік".

3. Про затвердження схеми мереж централізо�
ваного теплопостачання Заводського району міс�
та Боярка.

4. Про передачу в оренду, укладання та переук�
ладання договорів оренди нежитлових приміщень
комунального майна територіальної громади м.
Боярка.

5. Різне.
Безперечно, серед головних питань � розгляд

суспільно�політичної ситуації в Україні. Міський го�
лова Тарас Добрівський привернув увагу депутатів
до суспільно�політичної ситуації, яка виникла в Ук�
раїні. "Ставлення до подій має бути виваженим та
поміркованим. Напередодні відбулася сесія Київ�
ської обласної ради, яка дала відповідну оцінку по�

діям в ніч на 1 грудня. І ми її підтримуємо", � зазна�
чив у своєму виступі Тарас Григорович.

В обговоренні цього питання взяли участь депу�
тати Олексій Скринник, Анатолій Матейко та сек�
ретар міської ради Дмитро Паливода. 

Відповідне рішення ухвалили одностайно.
Решта питань порядку денного також знайшли

підтримку серед депутатської більшості. Так, вне�
сено зміни до рішення II пленарного засідання
чергової 28 сесії Боярської міської ради VI скли�
кання від 26.12.2012 року № 28/1451 "Про зат�
вердження міського бюджету на 2013 рік", а також
затверджено схему мереж центрального тепло�
постачання Заводського району та надано згоду
на передачу в оренду об'єктів комунальної влас�
ності КП "Боярське ГВУЖКГ" � котельні за адре�
сою: м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 49�а. 

У різному депутат Віктор Очкур озвучив пробле�
му закріпленого за ним округу � систематичного
відключення електроенергії поблизу ДНЗ "Дарин�
ка" та прилеглого житлового масиву. На цей та ін�
ші виступи міський голова Тарас Добрівський заз�
начив, що для розгляду подібних питань у викон�
комі створено відповідну комісію, яка займається
їх вирішенням. 

ДЕПУТДЕПУТААТИ РОЗГТИ РОЗГЛЯНУЛЯНУЛИ СУСПІЛЬНО�ЛИ СУСПІЛЬНО�
ПОЛІТИЧНУ СИТУПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЦІЮ В УКРАЇНІАЇНІ

Про оголошення конкурсу з визначення 
автомобільного перевізника на автобусних
маршрутах загального користування № 1 та № 4 
в м. Боярка
Керуючись статтями 7, 43, 44, 45 Закону України "Про автомобіль�

ний транспорт", Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008
р. №1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з переве�
зення пасажирів на автобусному маршруті загального користування",
ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Оголосити конкурс з визначення автомобільного перевізника на ав�
тобусних маршрутах загального користування № 1 та № 4 в м. Боярка.

2. Опублікувати в газеті "Боярка�інформ" не пізніше ніж за 30 кален�
дарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинно
містити необхідну інформацію згідно з п. 28 Порядку проведення кон�
курсу по визначенню перевізників на автобусних маршрутах загально�
го користування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів Украї�
ни від 3.12.2008 р. № 1081.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови В. М. Дубовецького.  

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК
МІСЬКОГО ГОЛОВИ В. А. СКОЧКО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 69/1 
від 10 грудня 2013 року   м. Боярка
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� виконані роботи по заміні насосного агрегату на
артсвердловині № 17 с. Забір'я та артсвердловині № 9
по вул. Лисенка;

� виконано ремонт водопровідного колодязя на арт�
свердловині БЦРЛ;

� виконано ремонт насосного агрегату на підвищу�
вальній насосній станції, яка подає воду в будинку по
вул. Гоголя,78;

� проведено промивку каналізаційних мереж міста
гідромеханічною машиною "Крот";

� виконано ремонтні роботи насосних агрегатів на
КНС�2, КНС�5 та КНС�8;

� на очисних спорудах міста виконано ремонтні
роботи. 

� відремонтовано низьковольтний кабель на водо�
провідно�насосній станції № 5;

� змонтовано та підключено щит управління на кана�
лізаційній насосній станції очисних споруд.

***
Протягом місяця виконано роботи по ліквідації ава�

рійних ситуацій на мережах водопроводу та каналізації. 
ТОВ "Легалстрой" закінчує монтажні роботи на кана�

лізаційній насосній станції № 6 в парку ім. Шевченка.
Це дасть змогу розвантажити роботу каналізаційної
насосної станції № 5, яка працює понад 40 років, а та�
кож стане можливим підключити до мереж водовідве�
дення більшої кількості мешканців міста.

ЗВЕРТАЄМОСЬ ДО МЕШКАНЦІВ МІСТА!
Останнім часом збільшилась кількість випадків, коли

незнайомі люди під виглядом працівників "Боярка�Во�
доканал" повідомляючи, що вода в місті неякісна, про�
понують придбати фільтри для очищення води.

КП "Боярка�Водоканал" повідомляє, що якість води
в місті контролюється Києво�Святошинським відділом
лабораторних досліджень.

Працівники комунального підприємства ніяк не при�
четні до розповсюдження цієї інформації. 

Для КП "Боярка�
Водоканал" 2013 рік

пройшов у робочому режимі.
На всіх об'єктах, де передбачено використання

електродвигунів, встановлено частотні перетворювачі,
свердловини забезпечені захистом від "сухого ходу",
плавним пуском та іншими приладами, які покращу�
ють та оптимізують роботу обладнання. Завершується
реконструкція КНС�6. 

Впровадження заходів щодо суворої економії елек�
троенергії викликане тим, що її складова у тарифі ста�
новить 60�80 %, а міський голова поставив завдання
протягом наступного року утримати тарифи на рівні
2013 року.

Робота по диспетчеризації водоканалу триватиме і
наступного року.

Придбано гідромолот � пристрій, який дозволяє сво�
єчасно ліквідувати аварії на мережах міста. Також на
транспортних засобах встановлено GPRS�контроль;
на проблемних ділянках, де спостерігається несанкці�
оноване зливання нечистот з асенізаційних машин,
встановлено систему відеоспостереження. З його до�
помогою тепер виявляємо порушників Правил благо�
устрою. 

Відремонтовано покрівлі на 6 трансформаторних під�
станціях, які живлять об'єкти водоканалу. Встановлю�
ється припливно�витяжна вентиляція на каналізаційно�
насосних станціях замість тих, що вийшли з ладу.

Придбано та замінено шість сучасних енергозбері�
гаючих насосів. Згідно із заявками мешканців встанов�
лено 80 засобів обліку води. У 2014 році підприємство
займатиметься заміною зношених трубопроводів. 

Для поліпшення якості та кількості води (особливо в
історичній частині) планується будівництво трьох арт�
свердловин: по вул. Кібенка, вул. Лисенка, вул. Хреща�
тик та встановлення станцій знезалізнення води. 

Принагідно хочу подякувати сумлінним споживачам
за своєчасну сплату за надані послуги, а також приві�
тати жителів міста з Новим роком.

Директор КП "Боярка�Водоканал" 
Микола Давиденко

КП "Боярка�Водоканал"
повідомляє:

Протягом грудня було виконано

роботи:

� зусиллями ремонтно�будівельної

дільниці за заявками жителів: замінено
шифер, коньки � 8, проведено: монтаж
м'якої покрівлі � 8, монтаж парапетів � 2,
відремонтовано ліфтову камеру � 2, про�
ведено: ремонт під'їздів � 6, ремонт па�
радних дверей � 6, ремонт димоходу � 2, 

� зусиллями аварійно�ремонтної

дільниці: прочищено каналізацій � 5,
замінено лежаків, кранів, стояків � 5,
здійснено монтаж хомута � 9, ліквідова�
но аварійних проривів � 11, замінено ба�
тарей � 2, виконано 6 термінових виїздів
та проведено непланову ліквідацію про�
ривів теплотраси по вул. Дежньова. 

Працівники по обслуговуванню
електрогосподарства замінили розеток
� 6, автоматів � 2, ввідного кабеля � 50 м,
встановлено квартирних автоматів � 18,
під'їзного освітлення � 9, замінено внут�
рішньоквартирний провід та встановле�
но коробів � 30, встановлено лічильників
� 5, прокладено підрозеткового проводу
� 4 м, відремонтовано електропровід на
котельні � 22 м. 

Працівниками дільниці благоус�

трою:

� розставлено сміттєві урни � 44, з них
29 у парку Перемоги та 15 по автобус�
них зупинках міста, кроновано � 6 дерев
та зрізано � 4 сухих і аварійних дерев, у
парку Перемоги та Шевченка зрізано
сухі та аварійні дерева, ліквідовано 3
стихійних сміттєзвалища, які утворили
самі жителі, укладено 86 договорів з на�
селенням на вивезення твердих побут�
ових відходів, інспекторами підприємс�
тва рознесено � 179 попереджень меш�
канців про заборгованість за житлово�
комунальні послуги та вивіз твердих по�
бутових відходів. 

*   *   *

Доводимо до відома жителів, що кож�
ного четверга в Боярській міській раді
відбувається засідання комісії з питань
заборгованості за житлово�комунальні
послуги. Протягом останнього місяця
проведено роботу із 106 боржниками по
стягненню суми боргу. 

Шановні боярчани! КП "БГВУЖКГ"
просить вчасно здійснювати оплату за
послуги та укладати договори про виве�
зення твердих побутових відходів. 

Тільки разом ми наведемо чистоту в
нашому місті! 

Шановні жителі міста Боярка!
Протягом минулого місяця виявлено

випадки несанкціонованого проникнен�
ня до технічних приміщень ліфтів з псу�
ванням та викраденням ліфтового об�
ладнання, що призвело до довгостроко�
вої затримки в роботі ліфтів.

З метою недопущення таких випадків
робітниками нашого управління прово�
дяться невідкладні роботи щодо несанк�
ціонованого доступу до технічних примі�
щень ліфтових та горищ.

Звертаюсь до усіх жителів нашого міс�
та з проханням бути небайдужими до
подібних випадків, співпрацювати та до�
помагати комунальному підприємству
оберігати наше спільне майно. У разі
виявлення підозрілих дій невідомими
особами просимо повідомляти диспет�
черську службу управління за тел.: 40�
357 або писати на електронну пошту:
bgvugkg@ukr.net.

Дякую за розуміння. 
Начальник КП  "БГВУЖКГ" 

Вадим Богуславський 

ПОДЯКА

Боярчани, які живуть по вул. Білого�
родській, 134�а, висловлюють щиру
вдячність працівнику КП "БГВУЖКГ" Ла�
рисі Ткаченко за допомогу, надану при
проведенні ремонтних робіт у другому
під'їзді. Добросовісне ставлення до сво�
єї роботи викликало повагу всіх жителів
під'їзду. 

Лише співпраця жителів Боярки та ко�
мунальників дозволить комфортно про�
живати у наших домівках. 

Л. С. Пухальська, 

М. В. Шалабай

КП “БГВУЖКГ” повідомляє:

вустЗ перших

Стартова ціна за приміщення по

орендній ставці 15 % (склад) скла�

дає � 382,91 грн. на місяць. 

Конкурс проводиться за таких

умов використання об'єктів:

� пропозиції щодо збільшення роз�
міру орендної плати у порівнянні з
визначеним незалежною оцінкою
стартовим розміром орендної плати;

� ефективність використання об'єк�
ту оренди за цільовим призначенням; 

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

� проведення капітального ремонту
(реконструкція, модернізація) орен�
дованих основних фондів (у разі необ�
хідності); 

� оплата вартості незалежної оцін�
ки або відшкодування витрат на її ви�
конання одним з учасників конкурсу. 

Кінцевий строк прийняття про�

позицій від претендентів � 2 січня

2014 р. 

Для участі в конкурсі учасник кон�
курсу подає на розгляд конкурсної ко�
місії такі матеріали:

заяву про оренду, в якій зазнача�
ється найменування особи, місце
знаходження (юридична адреса), вид
діяльності, контактний телефон;

до заяви додаються:
а) юридичні особи:

� належним чином засвідчені копії

установчих документів;
� документи, що посвідчують пов�

новаження представника юридичної
особи;

� відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника кон�
курсу з урахуванням дебіторської та
кредиторської заборгованостей;

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

б) фізичні особи:

� копію документа, що посвідчує
особу учасника конкурсу, або належ�
ним чином оформлену довіреність,
видану представнику фізичної особи;

� копію свідоцтво про реєстрацію
фізичної особи як суб'єкта підприєм�
ницької діяльності;

Усі учасники конкурсу подають зо�
бов'язання (пропозиції) щодо вико�
нання умов конкурсу, зобов'язання
(пропозиції) щодо забезпечення
сплати орендної плати та додаткові
зобов'язання щодо експлуатації
об'єкта, платіжні реквізити

Конкурс буде проведено 08 січ�

ня 2014 р. об 11:00 у приміщенні

Боярської міської ради. 

За довідками звертатися у фінан�
сово�економічний відділ: Київська
обл., м .Боярка, вул. Білгородська, 13,
каб. № 10, тел.: 41�550, головний спе�
ціаліст з економічних питань Оксана
Анатоліївна Петруха. 

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує
конкурс на передачу в оренду нежитлового приміщення
для здійснення підприємницької діяльності та надання

послуг населенню, а саме:

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

1.
Приміщення  за адресою: м. Боярка,

вул. Франка, 101
170,7 кв. м.

Стартова ціна за частину димаря

по орендній ставці 40 % (мобільний

зв'язок ) складає � 5119, 37 грн. на

місяць

Конкурс проводиться за таких

умов використання об'єктів:

� пропозиції щодо збільшення роз�
міру орендної плати у порівнянні з
визначеним незалежною оцінкою
стартовим розміром орендної плати;

� ефективність використання об'єк�
ту оренди за цільовим призначенням; 

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

� проведення капітального ремонту
(реконструкція, модернізація) орен�
дованих основних фондів (у разі необ�
хідності); 

� оплати вартості незалежної оцін�
ки або відшкодування витрат на її ви�
конання одним з учасників конкурсу. 

Кінцевий строк прийняття про�

позицій від претендентів � 2 січня

2014 р. 

Для участі в конкурсі учасник кон�
курсу подає на розгляд конкурсної ко�
місії такі матеріали:

заяву про оренду, в якій зазнача�
ється найменування особи, місце
знаходження (юридична адреса), вид
діяльності, контактний телефон;

до заяви додаються:
а) юридичні особи:

� належним чином засвідчені копії
установчих документів; 

� документи, що посвідчують пов�
новаження представника юридичної
особи;

� відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника кон�
курсу з урахуванням дебіторської та
кредиторської заборгованостей;

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

б) фізичні особи:

� копію документа, що посвідчує
особу учасника конкурсу, або належ�
ним чином оформлену довіреність,
видану представнику фізичної особи;

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

Усі учасники конкурсу подають зо�
бов'язання (пропозиції) щодо вико�
нання умов конкурсу, зобов'язання
(пропозиції) щодо забезпечення
сплати орендної плати та додаткові
зобов'язання щодо експлуатації
об'єкта, платіжні реквізити

Конкурс буде проведено 08 січ�

ня 2014 р. об 11:30 у приміщенні

Боярської міської ради. 

За довідками звертатись у фінан�
сово�економічний відділ: Київська
обл., м .Боярка, вул. Білгородська, 13,
каб. № 10, тел.: 41�550, головний спе�
ціаліст з економічних питань Оксана
Анатоліївна Петруха. 

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує
конкурс на передачу в оренду нежитлового приміщення
для здійснення підприємницької діяльності та надання

послуг населенню, а саме:

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

1.
Приміщення  а адресою: м. Боярка, вул.

Білогородська, 53
10 кв. м.

ГО “Наше місто” вітає 
з Новим роком 

та Різдвом Христовим
кожного із 1300 членів

організації
Íîâèé ð³ê õàé áóäå äèâîì - 
Ñâ³òëèì, ðàä³ñíèì, ùàñëèâèì
² óñï³øíèì, ³ áàãàòèì,
Êîæíà ìèòü äàðóº ñâÿòî!
Ñèë, åíåðã³¿, çäîðîâ'ÿ
Õàé äîäàñòü ñìà÷íà êóòÿ.
² ùåäðîòàìè, é ëþáîâ'þ
Îñâ³òèòü â Ð³çäâî çîðÿ!

З повагою, 
голова ГО "Наше місто", 

депутат Боярської міської ради
Олександр Боднюк

З Новим роком 
та Різдвом Христовим!

Øàíîâí³ ³íâàë³äè - âåòåðàíè â³éíè,
Çáðîéíèõ Ñèë òà ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é!

Øàíîâí³ âäîâè ³íâàë³ä³â! 
Ùèðî â³òàþ Âàñ ç Íîâèì 2014 ðîêîì. 
Çè÷ó Âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, çàòèøêó

òà ìèðó ó ñ³ì'¿, áëàãîïîëó÷÷ÿ 
òà Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ!

Çäîðîâ'ÿ òà ëþáîâ³ Âàøèì
ä³òÿì, îíóêàì òà ïðàâíóêàì!

Ùàñëèâîãî Âàì Íîâîãî ðîêó 
òà Ð³çäâÿíèõ ñâÿò.

З повагою до Вас, голова Боярської
організації інвалідів війни Збройних

Сил та учасників бойових дій 
Володимир Нурищенко

Повідомляємо, що

за адресами:

вул. Жуковського, 1

(приміщення гурто�

житку) та вул. 40 ро�

ків Жовтня, 51 (при�

міщення ЦБРЛ) від�

крито пункти обігріву.

Їх створено на вико�
нання відповідного
розпорядження місь�
кого голови Тараса
Добрівського з метою
соціального захисту
бездомних осіб, оди�
ноких, одиноко прожи�
ваючих громадян по�
хилого віку та інвалідів
у зимовий період.

СТВОРЕНО ПУНКТИ

ОБІГРІВУ

вустЗ перших
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������������������������4444 20 грудня 2013 року

Вихователі сприяли піднесенню
емоційного настрою дітей; розвивали
спритність, увагу, кмітливість. А допо�
магали їм у цьому лікар Айболит (Га�
лина Горбенко) та добрий Карлсон
(Наталія Кучернюк). Дітки мандрували
стежками країни Здоров`я. Завдяки
дружбі, підтримці та довірі вони подо�
лали безліч перешкод. 

Василь Сухомлинський сказав:
"Погляньмо уважно, яке місце в житті
дитини посідає гра, особливо в дош�
кільному віці. Для неї гра � це найсер�
йозніша справа. У грі перед дітьми

розкривається світ, розкриваються
творчі здібності особистості". 

Різноманітні форми проведення
розваг, ігор розвивають пізнаваль�
ність, допитливість, бажання осягати
різноманітний світ, який перебуває
зовсім поруч або геть далеко. Ми по�
винні не забувати, що ігри � це веле�
тенське світле вікно, крізь яке в духов�
ний світ дитини вливається живодай�
ний потік уявлень, понять про навко�
лишній світ. Гра � це іскра, яка запа�
лює вогник допитливості й цікавості. 

Тиждень ігор різного напрямку, роз�
ваг, сюрпризів, спортивних свят � умо�
ва всебічного гармонійного розвитку. 

Кожен день життя дітей був непов�
торним: проведені тематичні дні рух�
ливої гри, спортивних розваг, свят,
добрих вчинків, зустрічі з батьками.
Батьки стали співучасниками змагань,
ігор, де їх діти отримували позитивні
емоції та задоволення, а головне � ве�
лике бажання вирости здоровими.

Особливо були до вподоби дітям
спортивні свята, розваги, які проводи�
ла інструктор фізичної культури Ната�
лія Нєдовєсова.

Наталія Степанівна не тільки ство�
рювала життєрадісний настрій в діток,
а й зуміла продемонструвати успіхи в
оволодінні фізичними вправами, ігра�
ми, змагання у вправності, швидкості,
силі.

Розкута обстановка допомогла ді�
тям проявити індивідуальні здібності,
власні бажання, а вихователям, бать�
кам � краще побачити, на що здатен

кожен малюк. Основу розважальної
програми складали веселі рухливі ігри
та різні фізичні вправи. 

ДНЗ � ЦРД "Джерельце" є сучасним
дитячим садком, де вся життєдіяль�
ність дошкільнят відповідає вимогам
часу. Фізично здорова дитина � це
здорова психіка, здорова духовність і
достатній обсяг знань. Ми чітко розу�
міємо, що успіх у фізичному вихованні
залежить від його правильної органі�
зації.

Колектив ДНЗ "Джерельце" працює
щодня задля зміцнення фізичного та
психічного здоров'я кожної дитини.
Дитячим радощам не має меж, коли
їхні батьки беруть участь у спільних
святах, розвагах: "Ми любимо спорт",
"Веселі фізкультурники". Таке поєд�
нання різних форм роботи ДНЗ і сім'ї
сприяє для розв'язання завдань та,
зокрема, фізичного виховання. 

Надія Вакуленко,

вихователь�методист 

ДНЗ � ЦРД "Джерельце"

Свято несе дітям радість і веселощі. Навіть його
очікування викликає у дитини позитивні емоції.

Загальновідомо, що хороший настрій, а значить і свято
мають цілющу силу. Підсумком визначення фізичних
можливостей дошкільнят став традиційний Тиждень

здоров'я у ДНЗ ) ЦРД "Джерельце", де серед пріоритетів )
розвиток спортивного потенціалу дошкільнят.

ЗДОРОВА ДИТИНА – ЗДОРОВА НАЦІЯ

Цей конкурс
спонукає талано�
виту молодь за�
мислитися над
особливостями
професій, їх ак�
туальністю на
ринку праці, аби
потім із гумором
та піснею попу�
ляризувати най�
більш цікаві та
потрібні сучасно�
му роботодавцю
професії. Цього
року у відбірко�
вому турі змага�
лися понад 180
команд з усіх ра�
йонів Київщини. 32 команди взяли
участь у півфінальних іграх, під час
яких понад 300 учасників виборювали
звання "найкращих".

У фінальній грі обласного профорі�
єнтаційного змагально�мотиваційно�
го заходу, яка відбулась 9 грудня у
приміщенні Обухівського районного
центру культури та дозвілля, зустрі�
лись такі команди: "Гоголівуд" (Бро�
варський район), "BOOM" (м. Переяс�
лав�Хмельницький), "Вітаміни" (Киє�
во�Святошинський район), "Міньйо�
ни" (Таращанський район) та "Профі�
fresh" (Сквирський район). За рішен�
ням журі заходу до фінальної гри до�
пущена команда "Кадри" з міста Ржи�
щева. 

Конкурсна програма складалась з 4
завдань: "Візитівка", "Реклама профе�
сій", "Конкурс капітанів" та "Музичний
конкурс". Всі команди творчо підій�
шли до підготовки, учасники демонс�
трували винахідливість та кмітливість,
високу виконавську майстерність, ар�

тистизм та оригінальність виконання.
У музично�гумористичній формі ко�

манди представляли різноманітний
світ професій, переконували у їх важ�
ливості, роздумували над тим, який
фах обрати, фантазували на тему про�
фесій майбутнього.

Максимальну кількість балів у кон�
курсах: "Візитівка", "Реклама профе�
сії" та "Музичному конкурсі" отримала
від усіх членів журі команда КВН "Віта�
міни". І отримала найвищу нагороду �
ГРАН�ПРІ! Переможцям було вручено
кубок та цінні подарунки.

Проведена гра подарувала і гляда�
чам, і учасникам неймовірну кількість
емоцій і, звичайно, довела, що вибір
професії � це відповідальний крок у
житті кожної молодої людини.

Вітаємо команду КВК "Вітаміни" з
перемогою в обласному профорієнта�
ційному змагально�мотиваційному
заході "Обери майбутнє". А також ба�
жаємо їм вдало захистити честь об�
ласті на Всеукраїнському конкурсі!

В Обухові відбулись обласні фінальні змагання
профорієнтаційного змагально)мотиваційного заходу

серед учнівських команд "Обери майбутнє". 

«ВІТАМІНИ» – ЗНОВУ НАЙКРАЩІ 

В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ!

Учні шкіл нашого ра�
йону завзято почаклу�
вали над створенням
своїх випічок. Кожна
робота була сповнена
поваги до визнаної
святині українського
народу. 

Традиції, культурні та
духовні цінності вті�
лилися через невелич�
кі запашні кулінарні
шедеври. Пишні уквіт�
чані весільні короваї та
маленькі калачі, весня�
ні жайвороночки, ме�
дові пряники, пироги,
калита і великодній
хліб, спечені за старо�
давніми рецептами, що передаються
від покоління до покоління. А прикра�
шене все це приказками, прислів'ями,
піснями та віршами про хліб, через які
шириться вікова народна мудрість. 

За підсумками журі перше місце от�
римали: Боярська ЗОШ № 5, Боярська
ЗОШ № 3 та Вишнівська ЗОШ. № 3. 

У рамках виставки хліба відбувся
конкурс дитячого малюнку "Хліб очи�

ма дітей". Переможними виявилися
роботи наших юних боярчанок: Кша�
новської Аріни та Іваннікової Богдани,
учениць Боярської ЗОШ № 3 (гурток
"Юні валеологи", керівник Н. О. Шала�
бай).

Світлана Аздравіна, 

заступник директора з НВР

Києво)Святошинський районний центр еколого)
натуралістичної творчості учнівської молоді у рамках

проголошеного Президентом України Року дитячої творчості
провів виставку хліба "До кожного свята своя посвята" .

ДО КОЖНОГО СВЯТДО КОЖНОГО СВЯТА �А �

СВОЯ ПОСВЯТСВОЯ ПОСВЯТАА

Нещодавно в дошкільному навчальному закладі
"Даринка" відбулася серія спортивних розваг                 

"У пошуках здоров'я".

МАНДРИ СТЕЖКАМИ ЗДОРОВ'ЯМАНДРИ СТЕЖКАМИ ЗДОРОВ'Я

Свято Андрія Первоз�
ваного серед свят різдвя�
но�новорічного циклу
найбільше виділяється
своєю неповторністю. З
давніх�давен на Андрія
українці влаштовували
вечорниці. От і в ДНЗ "Іс�
корка" вже стало доброю
традицією щорічно згаду�
вати про гарні звичаї цьо�
го святкового дня. Під ке�
рівництвом інструктора з
фізичного виховання Га�
лини Семененко діти познайомилися
зі звичаями та традиціями нашого на�
роду, грали в народні рухливі ігри:
"Злий Сірко", "Голубка", "Панас",
"Тин", "Каруселі", кусали калиту. За�

вершилося свято запальним україн�
ським таночком у виконанні вихован�
ців старших груп.

Тетяна Федоряка, 

вихователь�методист

АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ 

У ДНЗ "ІСКОРКА"У ДНЗ "ІСКОРКА"
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Зі сторінок газети "Бояр�
ка�інформ" хочемо щиро
подякувати медперсоналу
хірургічного відділення
Центральної районної лі�
карні Києво�Святошин�
ського району. Зокрема,
завідувачу цього відділен�
ня Олексію Зубку, його ко�
легам Петру Кроту, Тарасу
Вітюку, Сергію Королюку,
Володимиру Зінченку та
іншим.

Під час перебування в лі�
карні ми були приємно вра�
жені високим професіоналіз�
мом медиків, вірних клятві
Гіппократа. А ще дуже при�
ємно було, що весь персонал
спілкується з пацієнтами
державною мовою.

Дорогі працівники хірургіч�
ного відділення! Прийміть
щиру вдячність за Ваші чуй�
ність, доброту, уважність та
відданість обраній справі.

З повагою, 
Н. Вітвицька, 

Н. Мар'янська, 
Г. Ярош, С. Горденко, 
Н. Петраш, О. Бондар 

та ще 20 осіб. 

ЩИРЩИРА А 

ВДЯЧНІСТЬВДЯЧНІСТЬ

у номерЛ и с т

З 14 грудня 2013 року набув
чинності Закон України "Про
внесення змін до статті 130
Кодексу України про адмі�
ністративні правопору�
шення щодо посилення
відповідальності за керу�
вання транспортними засо�
бами у стані алкогольного,
наркотичного чи іншого
сп'яніння". 

Згідно зі змінами, з 14 грудня цього року для
водіїв передбачений штраф від 3400 до 5950 гри�
вень або позбавлення права керування авто на
строк від одного до двох років, або адміністра�
тивний арешт на строк від 7 до 10 діб. 

Повторне вчинення такого порушення протя�
гом року тягне за собою: для водіїв позбавлення
права керування транспортними засобами на
строк від двох до трьох років з оплатним вилучен�
ням транспортного засобу чи без такого або ад�
мінарешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним ви�
лученням транспортного засобу чи без такого.

Вчинення зазначеного правопорушення осо�
бою, яка протягом року двічі піддавалась адмініс�
тративному стягненню за керування транспор�
тними засобами у стані алкогольного, наркотич�
ного чи іншого сп'яніння або під впливом лікар�
ських препаратів, що знижують їх увагу та швид�
кість реакції, за відмову від проходження відпо�
відно до встановленого порядку огляду на стан
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння
або щодо вживання лікарських препаратів, що
знижують увагу та швидкість реакції, тягне за со�
бою: для водіїв позбавлення права керування
транспортними засобами на строк до десяти ро�
ків з оплатним вилученням транспортного засо�
бу, для інших осіб � адміністративний арешт на
строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням
транспортного засобу.

Працівниками міліції спільно з пред�
ставниками лісового господарства
проводяться комплексні заходи під

умовною назвою "Новорічна ялин�
ка". 

Державтоінспекція Києво�Свято�
шинського району нагадує, що вируб�

ка та перевезення хвойних дерев,
які не мають маркування та супро�
відних документів, заборонена.

Правопорушників буде доставлено для
документування до райвідділу, а разі виявлення
цих фактів.

За інформацію 
управління ДАІ в Києво�
Святошинському районі

ДО УВАГИ ВОДІЇВДО УВАГИ ВОДІЇВ

АВТАВТОТРОТРАНСПОРТНИХАНСПОРТНИХ

ЗАСОБІВ!ЗАСОБІВ!

Що пропонувалося? Цікаві та склад�
ні завдання, головоломки, досліджен�
ня, а також корисне проведення часу.

Що було потрібно? Купувати наступ�
ні номери журналу "ЗІН".
Розв'язувати завдання. Запов�
нювати анкету з відповідями.
Вчасно надсилати їх на вказа�
ну адресу. Спостерігати в Ін�
тернеті за результатами та от�
римувати бали. Переможцем
ставав той, хто отримає за всі
завдання протягом навчально�
го року найбільшу кількість ба�
лів, тобто дасть найбільше
правильних відповідей!

У травні 2013 року з�поміж
більш як 100 учасників було
визначено переможців конкур�
су "Найрозумніший учень
2012�2013". 

І місце із загальною кількіс�
тю 390 балів виборов житель
с. Тарасівки, учень 3�Б класу
Боярського НВК "Гімназія �

ЗОШ�І ст." семирічний Дмитро Петри�
ченко�Притаманний. За цю перемогу
хлопчик отримав одноразову стипен�
дію 2000 грн.! Вітаємо!

Із жовтня 2012 року журнал "ЗІН" проводив
Всеукраїнський навчальний конкурс "Найрозумніший

учень року". Він ґрунтувався не лише на навчальній
програмі, а й вимагав проведення додаткових

досліджень.

«НАЙРОЗУМНІШИЙ УЧЕНЬ» «НАЙРОЗУМНІШИЙ УЧЕНЬ» 
вчиться в гімназіївчиться в гімназії

На урядову гарячу лінію звернувся 62�річний жи�

тель Боярки з проханням висловити подяку діль�

ничному інспектору Києво�Святошинського ра�

йонного відділу міліції Ігорю Готлібу за людяність

та добросовісне виконання своїх службових

обов'язків. Нам приємно публікувати цю подяку з

огляду на те, що 20 грудня в Україні відзначається

День міліції.
Ігор Володимирович обслуговує адміністративну

дільницю (історична частина міста) з дня його приз�
начення в правоохоронні органи, а це менше року.
Поспілкуватись з тими, хто потребує допомоги, виз�
начити їхні проблемні питання, за можливості пора�
дити, вислухати, розрадити, надати у межах своєї
компетенції правову допомогу � ось неповний пере�
лік щоденних завдань місцевого шерифа. 

Того дня дільничний у справах знаходився непода�
лік помешкання пенсіонера. Знаючи, що літній чоло�
вік проживає сам � дорослий син зі столиці навідуєть�

ся до батька дуже рідко, � зайшов провідати. Поба�
чивши знесиленого хворобою чоловіка, міліціонер
запропонував свою допомогу. Придбав продукти
харчування та необхідні ліки, потім щодня навідував�
ся до хворого, доки той не одужав.

Наказом начальника Києво�Святошинського РВ
ГУМВС України в Київській області за сумлінне вико�
нання службових обов'язків, високий професіоналізм
у роботі, зміцнення правопорядку та законності на
території району та за співпрацю з населенням на те�
риторії обслуговування дільничному інспектору мілі�
ції І. В. Готлібу оголошено подяку.

Начальник районного відділу міліції Федір Красноя�
ров зазначив, що саме дільничні інспектори завжди в
центрі уваги громадян. Успіхи та прорахунки цих вар�
тових порядку стають своєрідним показником, який
визначає рівень довіри населення до правоохорон�
них органів. Тож подяка � це відповідь на допомогу, за
зроблене добро. 

ЛЮДСЬКА ПОДЯКА ЗА ДОБРОЛЮДСЬКА ПОДЯКА ЗА ДОБРО

День міліції2 0  г р у д н я  –  

ОПРЕРОПРЕРАЦІЯ «ЯЛИНКА»АЦІЯ «ЯЛИНКА»

Хочемо висловити свої думки щодо роз�

міщення пам'ятника жертвам голодоморів

в Україні. 

Нині в парку Перемоги є пам'ятний знак �
камінь із присвятою жертвам репресій та го�
лодоморів в Україні. Його встановлено за рі�
шенням сесії позаминулого скликання. На
думку членів громадської організації "Наше
місто", таке розташування пам'ятного знака
дуже вдале. Адже парк Перемоги � це місце,
де відбуваються найважливіші масові заходи
міського та районного рівнів, які відвідують
жителі міста та його гості.

Крім згаданого пам'ятного знаку в парку Пе�
ремоги знаходиться обеліск Слави та пам'ят�
ник воїнам�інтернаціоналістам. 

Нині триває обговорення щодо доцільності
перебування пам'ятного знаку жертвам голо�
доморів у парку Перемоги. Висловлюються
думки щодо перенесення його на кладовище
чи ще кудись. На нашу думку, цього в жодному
разі не можна допустити. 

Голодомор 1933 року � це трагедія, яка за�
брала, за різними підрахунками, від 7 до 10
мільйонів життів українців. І про цю трагедію
мають пам'ятати наступні покоління. Саме то�
му наша організація звертається із пропозиці�
єю залишити місце розташування пам'ятного
знаку саме в парку Перемоги. На підтримку
цього рішення вже зібрано кількасот підписів.

З повагою, 

голова ГО "Наше місто", 

депутат Боярської міської ради 

Олександр Боднюк

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ БОЯРКИ!ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ БОЯРКИ!

За сприяння Києво�Святошинської районної

держадміністрації на базі Боярської ЗОШ № 5

відбулася шкільна прес�конференція, присвя�

чена Всеукраїнській просвітницько�профілак�

тичній акції "16 днів проти насильства". У захо�

ді взяли участь також юні редактори стінгазет з

38�и загальноосвітніх шкіл нашого району.

Завідувач районного методичного центру відділу
освіти Лариса Швидка від імені управління освіти
РДА подякувала всім за небайдужість до проблеми
насильства, а також за активність у підготовці та
проведення конференції. Вона звернула увагу на
те, що насильство виникає тоді, коли люди не зна�
ють, як діяти. Тому спеціалісти з питань профілак�
тики та застереження насильства можуть надати
відповідну допомогу. 

Практичний психолог Олена Комарчук якраз і на�
вела приклади розв'язування проблемних конфлік�
тних ситуації у школі: вчитель�учень, у родині: бать�
ки�діти, коли одна із сторін зазнає приниження, об�
раз, тиску. Вона наголосила, що хороший настрій,
усвідомлення своєї вагомої значимості у суспільстві
дає змогу уникнути нестандартних ситуацій. 

У виступі старший оперуповноважений сектора
кримінальної міліції у справах дітей Києво�Свято�
шинсього районного відділу міліції майор Надія
Семенюк надала роз'яснення щодо форм насиль�
ницької поведінки: фізичної, сексуальної, психо�
логічної та економічної. Також мова йшла і про
"гендерне насильство" � насильницький вплив од�
нієї статі на іншу, тобто насильницькі стосунки між
хлопцями та дівчатами.

Учні мали можливість поставити всім присутнім

непрості питання: "Як вберегти себе від психологіч�
ного насильства у школі?", "Де закінчується суворе
виховання і починається насильство у сім'ї?"

Толерантність у перекладі з латині означає "терпи�
мість". Тож здатність без агресії сприймати думки,
звичаї, почуття, які відрізняються від власних, особ�
ливості поведінки та способу життя інших, вміти кон�
тролювати свої емоції, не підняти руку на іншого � ось
головне завдання сьогодення для дітей та дорослих,
аби запобігти насильству в нашому суспільстві. 

Віталія Грохольська, 

Києво�Святошинський РВ ГУМВС України 

в Київській області 

МИ � ПРОТИ НАСИЛЬСТВА
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ТРК "ЕРА"
06:00 Православний календар
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 08:30 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Погода
06:20 М/ф
06:35 Доброго ранку, Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:20 Тема дня
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:50 Політтеатр
10:10 Без цензури
10:35 Т/с "Таємниця старого
мосту" (1)
11:25 Нехай Вам буде кольо�
рово!
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Шеф�кухар країни
13:30 Аудієнція. Країни від А до
Я
13:50 Світло
14:10 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини (із сурдоперек�
ладом)
15:15 Euronews
15:35 Погода
15:40 Діловий світ. Агросектор
15:55 Як це?
16:30 Т/с "Таємниця старого
мосту" (1)
17:20 Про головне

17:40 Діловий світ
18:05 Агро�News
18:20 Новини (із сурдоперек�
ладом)
18:35 Фінансова перспектива
18:45 Сільрада
19:15 Фестиваль гумору "Умо�
ра"
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Знак питання
21:50 Концертна програма "Я
люблю тебе, Україно!"
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:10 Сміх з доставкою додо�
му

06:00 "ТСН�Тиждень"
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 "Шість кадрів"
09:45 Т/с "Любов та покаран�
ня" (1)
11:55 Х/ф "Зозуля" (1)
15:45 Т/с "Без сліду"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Любов та покаран�

ня" (1)
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Остання жертва"
(2)
22:15 "Гроші"
23:35 ТСН
23:50 Х/ф "Червоні вогні" (2)
01:50 Т/с "Без сліду"

06:05 Д/ф "Краса � страшна
сила"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом" 
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом" 
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом" 
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом" 
09:00 Новини
09:10 Х/ф "Ти будеш моєю"
11:10 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 "Новини"
12:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:35 "Судові справи"
14:40 "Сімейний суд"
15:40 "Чекай на мене"
17:50 Новини
18:00 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Жінки на межі" 
20:00 Подробиці
20:30 Т/с "Кохання не картоп�
ля" 
22:25 Т/с "Полювання на Бер�
кута"
00:30 "Велика Різниця по�ук�
раїнськи"

06:00 Телепузики
06:30 М/с "Лалалупси" (1)
06:55 Малята�твійнята
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
08:55 Єралаш
10:00 Країна У
11:05 Одна за всіх
12:05 Т/с "Ксена � принцеса�
воїн" (1)
13:05 Т/с "Якось у казці" (1)
14:00 Богиня шопінгу
15:45 У ТЕТа тато!
16:50 Королева балу
18:00 Моду народу
20:00 Т/с "Два батька і два си�
на" (1)
21:05 Країна У
22:10 6 кадрів
23:15 Дурнєв+1
23:55 Т/с "Секс і місто" (2)
00:35 Одна за всіх

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Економічний інтерес
06:30 Т/с "Таксі"
06:55 Т/с "Леся+Рома"
07:25 Ділові факти
07:35 Факти тижня з О. Соко�
ловою (повтор)
08:45 Факти. Ранок
10:00 Т/с "Прокурорська пере�
вірка"
11:10 Т/с "Літєйний"
12:10 Т/с "Ліквідація"

12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Ліквідація"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:10 Т/с "Пристрасті за Чапа�
єм"
22:25 Свобода слова з А. Кули�
ковим
00:25 Т/с "Тринадцятий"

05:40 "Чужі помилки. Заборо�
нене кохання"
06:25 "Усе буде добре!"
08:05 "Неймовірна правда про
зірок"
09:45 "Таємниці Х�фактора.
Життя як D�версія"
10:45 Х/ф "Зимовий роман" (1)
12:40 "Битва екстрасенсів. Чо�
ловіки проти жінок"
14:55 "Звана вечеря"
15:55 "Усе буде добре"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про
зірок"
20:15 "Куб � 4"
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Детектор брехні � 4.
Життя після сповіді"
00:35 "Один за всіх"

05:20 Teen Tіme
05:25 Пекельне побачення
06:10 Teen Tіme
06:15 М/с "Черепашки�ніндзя"
06:35 Підйом
06:40 М/с "Губка Боб"

07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:30 Погода
08:35 Підйом
09:00 Х/ф "Таймлесс. Рубінова
книга"
11:40 Т/с "Вороніни"
13:20 Kіds Tіme
13:25 М/с "Черепашки�ніндзя"
13:45 М/с "Губка Боб"
14:30 Kіds Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:50 Т/с "Татусеві дочки"
16:50 Т/с "Метод Лаврової"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Трохи не при собі"
21:05 Т/с "Вороніни"
23:10 Х/ф "Дублери" (2)
01:30 Репортер

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
09:45 Х/ф "Зухвалі дівчата"
11:40 "Пороблено в Україні"
13:00 "КВК"
15:40 "Вечірній квартал"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Орел і Решка"
20:00 Т/с "Моя прекрасна ня�
ня" (1)
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 "Леся Здєся"
22:25 Х/ф "Голий пістолет 33
1/3" (2)
00:10 Х/ф "Їх поміняли місця�
ми" (1)

05:10 Т/с "Відчиніть, міліція!"
08:30 "Агенти впливу"
09:30 "Правда життя. Профе�
сія � автогонщик"
10:15 Т/с "Інкасатори"
14:45 Т/с "Павутиння � 7"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Сліпий � 2"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Криміналісти: мис�
лити як злочинець" (2)
23:00 Т/с "Згадати майбутнє"
(2)
00:00 Т/с "CSI: Нью�Йорк" (2)

05:15 Т/с "Убити двічі" (1)
07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с "Подружжя" (1)
09:00 Події
09:10 Х/ф "Князівна з хрущов�
ки" (1)
13:15 Люблю! Чекаю!
14:15 Т/с "Слід" (1)
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:25 Т/с "Слід" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Украї�
на"
20:00 Т/с "Ключі від минулого"
(1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Слід" (1)
23:20 Х/ф "Дівич�вечір у Вега�
сі" (2)
01:55 Х/ф "Планкетт і Мак�
Лейн" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

“1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

СТБ

ICTV

ТРК "ЕРА"
06:00 Православний календар
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 08:30 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Погода
06:20 М/ф
06:35 Доброго ранку, Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:40 Т/с "Таємниця старого
мосту" (1)
10:25 Т/с "Монте Крісто" (1)
11:20 Нехай Вам буде кольо�
рово!
12:00 Новини
12:05 Діловий світ
12:15 Знак питання
12:35 Д/ф "Слово про заги�
бель Руської землі"
13:05 Х/ф "Нормандія � Неман"
(1)
15:00 Новини (із сурдоперек�
ладом)
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросектор
15:25 Українська пісня
16:05 Т/с "Таємниця старого
мосту" (1)
16:55 Х/ф "Фронт без флангів"
(1)
18:20 Новини (із сурдоперек�
ладом)

18:40 Фінансова перспектива
18:50 Діловий світ
19:10 Останнє попередження
19:35 Концерт "Мама і син"
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:15 Діловий світ
21:25 Нічна Різдвяна Літургія
під проводом Святійшого отця
Франциска у Базиліці Святого
Петра
ТРК "ЕРА"
23:30, 01:00 Підсумки
23:45 Спорт
23:50 Погода
00:00 На слуху

06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 Т/с "Любов та покаран�
ня" (1)
10:55 Х/ф "Проїзний квиток"
14:45, 15:45 Т/с "Без сліду"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Любов та покаран�
ня" (1)
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Гріх" (2)
22:15 "Міняю жінку � 8"
23:45 ТСН
00:00 Х/ф "Після прочитання
спалити" (2)

05:25 Т/с "Полювання на Бер�
кута"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом" 
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом" 
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом" 
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом" 
09:00 Новини
09:10 Т/с "Кохання не картоп�
ля"
11:10 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:35 "Судові справи"
14:40 "Сімейний суд"
15:40 "Давай одружимося в
Україні"
16:45 Т/с "Аннушка"
17:50 Новини
18:00 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Жінки на межі"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Кохання не картоп�
ля"
22:25 Т/с "Полювання на Бер�
кута"
00:30 "Велика Різниця по�ук�
раїнськи"

06:00 Телепузики
06:30 М/с "Лалалупси" (1)
06:55 Малята�твійнята
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Шоу Гарфілда" (1)

08:55 Єралаш
10:00 Країна У
11:05 Одна за всіх
12:05 Т/с "Ксена � принцеса�
воїн" (1)
13:05 Т/с "Якось у казці" (1)
14:00 Богиня шопінгу
15:45 У ТЕТа тато!
16:50 Королева балу
18:00 Моду народу
20:00 Т/с "Два батька і два си�
на" (1)
21:05 Країна У
22:10 6 кадрів
23:30 Т/с "Секс і місто" (2)
00:35 Одна за всіх

05:00 Факти
05:25 Світанок
06:30 Ділові факти
06:35 Економічний інтерес
06:40 Т/с "Таксі"
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:10 Анекдоти по�українськи
10:30 Т/с "Літєйний"
12:45 Факти. День
12:55 Анекдоти по�українськи
13:00 Т/с "Пристрасті за Чапа�
єм"
16:35 Т/с "Літєйний"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:10 Т/с "Пристрасті за Чапа�
єм"

23:30 Х/ф "Повернення героя"
(2)
01:35 Несекретні файли

05:05 "Чужі помилки. Квітка
смерті"
05:50 "Усе буде добре!"
07:20 "Неймовірна правда про
зірок"
09:10 Х/ф "Снігове кохання,
або Сон у зимову ніч" (1)
11:55 Х/ф "Новорічна дружи�
на" (1)
13:55 "Битва екстрасенсів"
14:55 "Звана вечеря"
15:55 "Усе буде добре"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про
зірок"
20:00 "Врятуйте нашу сім'ю �
2"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Врятуйте нашу сім'ю �
2"
23:55 "Кохана, ми вбиваємо ді�
тей"
01:35 Х/ф "Снігове кохання,
або Сон у зимову ніч" (1)

05:10 Teen Tіme
05:15 Пекельне побачення
06:10 Teen Tіme
06:15 М/с "Черепашки�ніндзя"
06:35 Підйом
06:40 М/с "Губка Боб"
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:30 Погода

08:35 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:00 Т/с "Вороніни"
13:20 Kіds Tіme
13:25 М/с "Черепашки�ніндзя"
13:45 М/с "Губка Боб"
14:30 Kіds Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:50 Т/с "Татусеві дочки"
16:50 Т/с "Метод Лаврової"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Трохи не при собі"
21:05 Т/с "Вороніни"
23:10 Х/ф "Апартаменти Джо"
(2)
00:50 Репортер

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
10:10 Х/ф "Фальшиве весілля"
12:00 Т/с "Усі жінки � відьми"
(1)
14:00 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Моя прекрасна ня�
ня" (1)
17:00 "Розсміши коміка"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Орел і Решка"
20:00 Т/с "Моя прекрасна ня�
ня" (1)
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 "Велика різниця"
23:00 "ВусоЛапоХвіст"
00:00 Т/с "Відчайдушні домо�
господарки" (2)

05:20 Х/ф "Хочу у в'язницю" (1)
06:55 Х/ф "Кольє Шарлотти" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Засуди мене"
10:00 "До суду"
12:00 Т/с "Детективи"
12:40 Т/с "Сліпий � 2"
14:40 Т/с "Жорстокий бізнес"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Жорстокий бізнес"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Сліпий � 2"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Криміналісти: мис�
лити як злочинець" (2)
23:00 Т/с "Згадати майбутнє"
(2)
00:00 Т/с "CSI: Нью�Йорк" (2)

06:00 Т/с "Адвокат" (1)
07:00 Події
07:20 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с "Подружжя" (1)
09:00 Події
09:10 Т/с "Пілот міжнародних
авіаліній" (1)
13:15 Т/с "Слід" (1)
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:25 Т/с "Слід" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Украї�
на"
20:00 Т/с "Ключі від минулого"
(1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Слід" (1)
00:15 Т/с "Мент у законі�7" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
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ІНТЕР
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СТБ

ICTV

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

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

ТРК "ЕРА"
06:00 Православний ка�
лендар
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 08:30 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Погода
06:20 М/ф
06:35 Доброго ранку, Укра�
їно!
06:45, 07:45, 08:20 Гість
студії
07:20 Тема дня
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:15 Офіційна хроніка
09:20 Погода
09:30 Уряд на зв'язку з
громадянами
10:00 Пряме включення з
Кабінету міністрів України
10:15 Т/с "Монте Крісто"
(1)
11:10 Хто у домі хазяїн?
11:35 Діловий світ
11:45 Новини
11:55 Різдвяне Привітання
і Апостольське Благосло�
вення Святійшого отця
Франциска з площі Свято�
го Петра
12:45 Не вір худому кухарю
13:25 Х/ф "Свій серед чу�
жих, чужий серед своїх" (1)
15:00 Новини (із сурдопе�
рекладом)
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ. Агро�
сектор

15:40 Книга.ua
16:00 Крок до зірок
16:55 Х/ф "Фронт без
флангів" (1)
18:20 Новини (із сурдопе�
рекладом)
18:40 Фінансова перспек�
тива
18:50 Діловий світ
19:15 Різдвяний концерт
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Концертна програма
"Я люблю тебе, Україно!" 
22:35 Погода
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:10 Сміх з доставкою до�
дому

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 Т/с "Любов та пока�
рання" (1)
10:55 Х/ф "Школа прожи�
вання"
14:40, 15:45 Т/с "Без сліду"
16:45 "ТСН. Особливе"

17:10 Т/с "Любов та пока�
рання" (1)
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Біла ворона"
00:15 "Тачки � 2"

05:25 Т/с "Полювання на
Беркута"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом" 
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом" 
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом" 
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом" 
09:00 Новини
09:10 Т/с "Кохання не кар�
топля"
11:10 Д/с "Слідство вели...
з Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство вели...
з Леонідом Каневським"
13:35 "Судові справи"
14:40 "Сімейний суд"
15:40 "Давай одружимося
в Україні"
16:45 Т/с "Аннушка"
17:50 Новини
18:00 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Жінки на межі"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Кохання не кар�
топля"
22:25 Т/с "Полювання на
Беркута"
00:30 "Велика Різниця по�
українськи"

06:00 Телепузики

06:30 М/с "Лалалупси" (1)
06:55 Малята�твійнята
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Шоу Гарфілда"
(1)
08:55 Єралаш
10:00 Країна У
11:05 Одна за всіх
12:05 Т/с "Ксена � принце�
са�воїн" (1)
13:05 Т/с "Якось у казці" (1)
14:00 Богиня шопінгу
15:45 У ТЕТа тато!
16:50 Королева балу
18:00 Моду народу
20:00 Т/с "Два батька і два
сина" (1)
21:05 Країна У
22:10 6 кадрів
23:30 Т/с "Секс і місто" (2)
00:35 Одна за всіх

04:45 Служба розшуку ді�
тей
04:50 Факти
05:20 Світанок
06:25 Ділові факти
06:30 Економічний інтерес
06:35 Т/с "Таксі"
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Несекретні файли
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
10:10 Анекдоти по�україн�
ськи
10:20 Т/с "Літєйний"
12:45 Факти. День
12:55 Анекдоти по�україн�
ськи
13:00 Т/с "Пристрасті за
Чапаєм"

16:35 Т/с "Літєйний"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
20:10 Т/с "Пристрасті за
Чапаєм"
23:30 Х/ф "Ніндзя�убив�
ця" (2)
01:35 Кримінальний облом

05:30 "Чужі помилки. Под�
війна гра"
06:15 "Усе буде добре!"
07:55 "Неймовірна правда
про зірок"
09:35 "Зіркове життя. Зір�
кові схуднення"
10:40 "Врятуйте нашу
сім'ю � 2"
13:55 "Битва екстрасенсів"
14:55 "Звана вечеря"
15:55 "Усе буде добре"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "МайстерШеф � 3"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "МайстерШеф � 3.
Оголошення переможця"
23:10 "МайстерШеф � 3.
Невідома версія"
01:00 Х/ф "Кур"єр" (1)

05:10 Teen Tіme
05:15 Пекельне побачення
06:10 Teen Tіme
06:15 М/с "Черепашки�нін�
дзя"
06:35 Підйом
06:40 М/с "Губка Боб"
07:00 Підйом
07:30 Погода

07:35 Підйом
08:30 Погода
08:35 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:00 Т/с "Вороніни"
13:20 Kіds Tіme
13:25 М/с "Черепашки�нін�
дзя"
13:45 М/с "Губка Боб"
14:30 Kіds Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:50 Т/с "Татусеві дочки"
16:50 Т/с "Метод Лавро�
вої"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Трохи не при со�
бі"
21:05 Т/с "Вороніни"
23:10 Х/ф "Артур: ідеаль�
ний мільйонер" (2)
01:20 Репортер

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
10:10 Т/с "Усі жінки � відь�
ми" (1)
14:00 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
17:00 "Розсміши коміка"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Орел і Решка"
20:00 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 "Велика різниця"
23:00 "ВусоЛапоХвіст"
00:00 Т/с "Відчайдушні до�
могосподарки" (2)

06:00 Х/ф "Кольє Шарлот�
ти" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Засуди мене"
10:00 "До суду"
12:00 Т/с "Детективи"
12:40 Т/с "Сліпий � 2"
14:40 Т/с "Жорстокий біз�
нес"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Жорстокий
бізнес"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Сліпий � 2"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Криміналісти:
мислити як злочинець" (2)
23:00 Т/с "Згадати майбут�
нє" (2)
00:00 Т/с "CSI: Нью�
Йорк" (2)

06:00 Т/с "Адвокат" (1)
07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с "Подружжя" (1)
09:00 Події
09:10 Т/с "Пілот міжнарод�
них авіаліній" (1)
13:15 Т/с "Слід" (1)
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:25 Т/с "Слід" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить
Україна"
20:00 Т/с "Ключі від мину�
лого" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Слід" (1)
00:15 Т/с "Мент у законі�7"
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ТРК "ЕРА"
06:00 Православний кален�
дар
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 08:30 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 Погода
06:20 М/ф
06:35 Доброго ранку, Украї�
но!
06:45, 07:45, 08:20 Гість сту�
дії
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:40 Т/с "Таємниця старого
мосту" (1)
10:25 Т/с "Монте Крісто" (1)
11:20 Нехай Вам буде кольо�
рово!
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Дорослі ігри
13:25 Х/ф "Людина з бульва�
ру Капуцинів" (1)
15:00 Новини (із сурдоперек�
ладом)
15:10 Euronews
15:15 Діловий світ. Агросек�
тор
15:25 Рояль в кущах
16:05 Т/с "Таємниця старого
мосту" (1)
16:55 Х/ф "Фронт за лінією
фронту" (1)
18:20 Новини (із сурдоперек�
ладом)
18:40 Фінансова перспектива
18:50 Діловий світ
19:10 Останнє попередження
19:35 Концерт "Музика нас
з'єднала"
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ

21:40 "Надвечір'я" з Т. Щер�
батюк
22:30 Фестиваль пісні у Коб�
лево
22:55 Трійка, Кено, Максима
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:10 Сміх з доставкою додо�
му

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 Т/с "Любов та покаран�
ня" (1)
10:55 Х/ф "Біла ворона"
14:40, 15:45 Т/с "Без сліду"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Х/ф "Операція "И" та ін�
ші пригоди Шурика" (1)
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Москва сльозам
не вірить" (1)
23:35 ТСН
23:50 Х/ф "Несуть мене коні"
(2)
01:45 Т/с "Без сліду"

05:25 Т/с "Полювання на
Беркута"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з "ІНТЕРом" 
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом" 
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом" 
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом" 

09:00 Новини
09:10 Т/с "Кохання не кар�
топля"
11:10 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:35 "Судові справи"
14:40 "Сімейний суд"
15:40 "Давай одружимося в
Україні"
16:45 Т/с "Аннушка"
17:50 Новини
18:00 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Жінки на межі"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Кохання не кар�
топля" 
22:25 Т/с "Полювання на
Беркута" 
00:30 "Велика Різниця по�ук�
раїнськи"

06:00 Телепузики
06:30 М/с "Лалалупси" (1)
06:55 Малята�твійнята
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
08:55 Єралаш
10:00 Країна У
11:05 Одна за всіх
12:05 Т/с "Ксена � принцеса�
воїн" (1)
13:05 Т/с "Якось у казці" (1)
14:00 Богиня шопінгу
15:45 У ТЕТа тато!
16:50 Королева балу
18:00 Моду народу
20:00 Т/с "Два батька і два
сина" (1)
21:05 Країна У
22:10 6 кадрів
23:30 Т/с "Секс і місто" (2)
00:35 Одна за всіх

04:50 Факти

05:20 Світанок
06:20 Ділові факти
06:25 Економічний інтерес
06:30 Т/с "Таксі"
06:50 Т/с "Леся+Рома"
07:30 Ділові факти
07:35 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
10:10 Анекдоти по�україн�
ськи
10:20 Т/с "Літєйний"
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по�україн�
ськи
13:05 Т/с "Пристрасті за Ча�
паєм"
16:40 Т/с "Літєйний"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:10 Т/с "Пристрасті за Ча�
паєм"
23:25 Х/ф "Під прицілом" (2)
01:15 Кримінальний облом

05:05 "Чужі помилки. Сповідь
смертниці"
05:45 "Чужі помилки. Крива�
вий борг"
06:30 "Усе буде добре!"
08:15 "Неймовірна правда
про зірок"
09:55 Х/ф "Любов і голуби"
(1)
12:05 "Кохана, ми вбиваємо
дітей"
13:55 "Битва екстрасенсів"
14:55 "Звана вечеря"
15:55 "Усе буде добре"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Зважені та щасливі �
3"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Зважені та щасливі � 3.
Оголошення переможця"
00:40 Х/ф "Любов і голуби"
(1)

05:15 Teen Tіme
05:20 Пекельне побачення
06:10 Teen Tіme
06:15 М/с "Черепашки�нін�
дзя"
06:35 Підйом
06:40 М/с "Губка Боб"
07:30 Підйом
07:35 Погода
08:30 Підйом
08:35 Погода
08:30 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:00 Т/с "Вороніни"
13:20 Kіds Tіme
13:25 М/с "Черепашки�нін�
дзя"
13:45 М/с "Губка Боб"
14:30 Kіds Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:50 Т/с "Татусеві дочки"
16:50 Т/с "Метод Лаврової"
17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Трохи не при собі"
21:05 Т/с "Вороніни"
23:05 Х/ф "Остін Паурс Гол�
дмембер"
01:00 Репортер

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
10:10 Т/с "Усі жінки � відьми"
(1)
14:00 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Моя прекрасна ня�
ня" (1)
17:00 "Розсміши коміка"
18:00 "Звана вечеря"
19:00 "Орел і Решка"
20:00 Т/с "Моя прекрасна ня�
ня" (1)
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 "Велика різниця"
23:00 "ВусоЛапоХвіст"

00:00 Т/с "Відчайдушні домо�
господарки" (2)

04:55 Т/с "Жорстокий бізнес"
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Засуди мене"
10:00 "До суду"
12:00 Т/с "Детективи"
12:40 Т/с "Сліпий � 2"
14:40 Т/с "Жорстокий бізнес"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Жорстокий бізнес"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Сліпий � 2"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Криміналісти: мис�
лити як злочинець" (2)
23:00 Т/с "Згадати майбутнє"
(2)
00:00 Т/с "CSI: Нью�Йорк" (2)

06:00 Т/с "Адвокат" (1)
07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с "Подружжя" (1)
09:00 Події
09:10 Т/с "Пілот міжнародних
авіаліній" (1)
13:15 Т/с "Слід" (1)
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:25 Т/с "Слід" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
20:00 Т/с "Ключі від минуло�
го" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Слід" (1)
00:15 Т/с "Мент у законі�7"
(2)
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06:00 Православний кален�
дар
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 08:30, 12:00, 15:00,
18:20 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10, 23:15
Погода
06:20 М/ф
06:35 Доброго ранку, Украї�
но!
06:45, 08:20 Гість студії
07:20, 07:40 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:45 Тема дня
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:40, 16:05 Т/с "Таємниця
старого мосту" (1)
10:25 Т/с "Монте Крісто" (1)
11:20 Нехай Вам буде кольо�
рово!
12:10, 15:20, 18:50, 21:30 Ді�
ловий світ
12:15 Ток�шоу "Віра. Надія.
Любов"
13:05 Кордон держави
13:25 Х/ф "Табір іде у небо"
(1)
15:15 Euronews

15:35 "Секрети успіху" з Н.
Городенською
16:50 Х/ф "Фронт за лінією
фронту" (1)
18:40 Фінансова перспекти�
ва
19:15 "Умора"
21:00 Підсумки дня
21:40 Фольк�musіc
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 На слуху
23:45 Від першої особи
00:10 Сміх з доставкою до�
дому

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10 "Сніданок
з "1+1"
08:05 "Економічна правда"
09:05 Х/ф "Операція "И" та
інші пригоди Шурика" (1)
11:00 Х/ф "Москва сльозам
не вірить" (1)
13:55, 14:55, 15:50, 01:30 Т/с
"Без сліду"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Х/ф "Джентльмени
удачі" (1)
20:15 "Вечірній Київ � 2013"
22:15 "Супергерої "

23:20 Х/ф "Оскар" (1)

05:25 Т/с "Полювання на
Беркута" 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
"Ранок з "ІНТЕРом" 
09:10 Т/с "Кохання не кар�
топля" 
11:10, 12:20 Д/с "Слідство
вели... з Леонідом Канев�
ським"
13:35 "Судові справи"
14:40 "Сімейний суд"
15:40 "Давай одружимося в
Україні"
16:45 Т/с "Аннушка" 
18:00 "Стосується кожного"
19:00 Т/с "Жінки на межі"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Шустер Lіve"
00:40 Х/ф "Термінал"

06:00 Телепузики
06:30, 07:20 М/с "Лалалуп�
си" (1)
06:55 Малята�твійнята
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
08:55 Єралаш

10:00 Країна У
11:05, 00:35 Одна за всіх
12:05 Т/с "Ксена � принцеса�
воїн" (1)
14:00 Богиня шопінгу
15:45 У ТЕТа тато!
16:50 Королева балу
18:00 Моду народу
19:00 Ікона стилю
20:15 Х/ф "Джентельмени,
удачі!" (1)
22:40 Смішніше, ніж кролики
23:30 Т/с "Секс і місто" (2)

06:10, 07:25 Ділові факти
06:15 Економічний інтерес
06:20 Т/с "Таксі"
06:45 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Зірка YouTube
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні но�
вини з К. Стогнієм
10:10, 13:00 Анекдоти по�ук�
раїнськи
10:25, 16:40 Т/с "Літєйний"
12:45 Факти. День
13:20, 22:00 Т/с "Пристрасті
за Чапаєм"
18:45 Факти. Вечір
20:00 Машина часу. Телепор�
т�шоу
22:50 Максимум в Україні
23:20 Х/ф "Прибрати Карте�

ра" (2)
01:30 Х/ф "Забираючи жит�
тя" (2)

05:05 Х/ф "Їсти подано! або
Обережно � кохання"(1)
06:30, 18:20 "Неймовірна
правда про зірок"
07:50 Х/ф "Джентльмени
удачі" (1)
09:45 Х/ф "Москва сльозам
не вірить" (1)
12:55 Х/ф "Операція "И" та
інші пригоди Шурика" (1)
15:00 "Звана вечеря"
16:00 Х/ф "Іван Васильович
змінює професію" (1)
18:00, 22:00 "Вікна�Новини"
20:00 "Національне талант�
шоу "Танцюють всі!�6. Гала�
концерт"
22:40 "Національне талант�
шоу "Танцюють всі!�6. Гала�
концерт. Оголошення пере�
можця"
00:40 "Куб � 4"

06:10 Teen Tіme
06:15 М/с "Черепашки�нін�
дзя"

06:35, 07:00, 07:35, 08:35
Підйом
06:40, 13:25 М/с "Губка Боб"
07:30, 08:30, 19:55 Погода
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:00, 17:55, 21:05 Т/с "Во�
роніни"
13:20, 14:30 Kіds Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:50 Т/с "Татусеві дочки"
16:50 Т/с "Метод Лаврової"
19:00, 01:05 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Т/с "Трохи не при собі"
23:10 Х/ф "Це все вона" (2)

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
10:10 Т/с "Усі жінки � відьми"
(1)
14:00 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00, 19:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
17:00, 22:20 "Розсміши комі�
ка"
18:00 "Звана вечеря"
20:00 "КВК"
23:20 "ВусоЛапоХвіст"
00:20 Т/с "Відчайдушні до�
могосподарки" (2)

04:55 Т/с "Жорстокий біз�
нес"
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 2"
12:25 Т/с "Сліпий � 2"
14:25 Т/с "Сімейна історія"
16:45, 19:00 "Свідок"
17:00 Т/с "Сімейна історія"
19:30 Х/ф "Небезпечна ком�
бінація"
21:30 Х/ф "На гачку" (1)
00:05 Х/ф "Діамантові пси"
(3)

06:00 Т/с "Адвокат" (1)
07:00, 09:00, 17:00, 19:00
Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с "Подружжя" (1)
09:10 Т/с "Пілот міжнародних
авіаліній" (1)
13:15, 17:25, 21:00, 22:30 Т/с
"Слід" (1)
16:00 Критична точка
19:20 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
22:00 Події дня
00:15 Т/с "Мент у законі�7"
(2)
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06:00 Підсумки
06:25, 08:05, 08:55, 09:00,
10:40, 13:45, 17:50, 23:40
Погода
06:20 Х/ф "Зайчик"
08:30 Панянка та кулінар
09:10 Православний вісник
09:35 Моменти життя
10:45 Х/ф "Людина з бульва�
ру Капуцинів" (1)
12:35 Театральні сезони
13:30 Слідами ДПКЄ �2013
13:55 Баскетбол.Чемпіонат
України. Суперліга
16:10 У гостях у Д. Гордона
17:00 Фестиваль пісні у Коб�
лево
17:30 Український акцент
17:55 Золотий гусак
18:30 "Умора"
20:35 Слово регіонам
20:55 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:25 Без цензури
22:00 Українська пісня
22:50 Суперлото, Трійка, Ке�
но
23:00 Сміх з доставкою до�
дому
23:50 Х/ф "Зайчик"

01:20 Підсумки дня

06:35 Х/ф "Космічні пригоди
цуценят Санти" (1)
08:15 ТСН
09:00 "Хто там?"
10:00 М/ф "Енгрі Бердс" (1)
10:05 М/ф "Ну, постривай"
(1)
10:20 "Світське життя"
11:25 "Чотири весілля � 1"
12:55 "Моя сповідь". Микола
Басков
14:05 "Міняю жінку � 8"
15:30 М/ф "Машині казки"
(1)
15:35 М/ф "Маша і ведмідь "
(1)
16:20 "Вечірній Київ � 2013"
18:30 "Розсміши коміка � 4"
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Люди � Ікс. Росо�
маха"
22:10 Х/ф "Команда А" (2)
00:40 Х/ф "Ватель" (1)

05:30 "Шустер Lіve"
09:30 "Усе для мами"
10:00 Д/ф "Андрій Мягков. І
ніякої іронії долі"
11:05 Х/ф "Понаїхали тут"

15:10 Концерт "Дві зірки. Но�
вий Рік"
18:05 Т/с "Криве дзеркало
душі" 
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Криве дзеркало
душі" 
22:25 Х/ф "П'ять зірок" 
00:35 Х/ф "Двічі в одну ріку"
(2)

06:00 М/ф "Як козаки ...." (1)
07:30 Малята�твійнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с "Смішарики. Пін�
код" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Даша�дослідни�
ця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Дієго,
вперед!" (1)
10:40 М/с "Білка та Стрілка.
Пустотлива сімейка" (1)
10:55 М/ф "Кришталик і Пін�
гвін" (1)
12:15 Т/с "Ксена � принцеса�
воїн" (1)
16:05 Х/ф "Космічні яйця" (1)
18:05 Х/ф "Джентельмени,
удачі!" (1)
20:30 Т/с "Два батька і два
сина" (1)

22:00 Віталька. Новий рік
23:00 Смішніше, ніж кролики
01:00 Х/ф "Привіт сім'ї" (1)

05:35 М/ф "Земля до початку
часів"
06:35 Козирне життя
07:05 Х/ф "Кенгуру Джек"
08:50 Зірка YouTube
09:50 Дача
10:20 Квартирне питання
11:20 За кермом
11:55 ПуТЬОва країна
12:15 Наша Russіa
12:45 Т/с "Морпіхи"
18:45 Факти. Вечір
19:00 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
19:55 Т/с "Морпіхи"
22:00 Х/ф "Рембо�4" (2)
23:50 Х/ф "Спеціаліст" (2)
01:55 Х/ф "Кенгуру Джек"

05:35 Х/ф "Дід Мороз мимо�
волі" (1)
06:55 "Караоке на Майдані"
07:50 "Їмо вдома"
09:00 "Усе буде смачно!"
10:00 "ВусоЛапоХвіст"
10:50 "Національне талант�

шоу "Танцюють всі!�6"
14:55 "Зважені та щасливі �
3"
19:00 "Х�Фактор � 4. Фінал"
22:05 "Таємниці Х�фактора.
З мене досить!"
23:20 "Х�Фактор � 4. Підсум�
ки голосування"
00:40 "Детектор брехні � 4.
Життя після сповіді"

05:20 Т/с "Джоуї"
06:25 Х/ф "Мері Поппінс"
08:50 Війна світів. Ревізор
проти Шефа
10:55 Уральські пельмені
12:00 Шурочка
13:00 Дорослі, як діти
14:00 Т/с "Вороніни"
16:10 Х/ф "Володар перснів.
Братерство кільця"
20:00 Х/ф "Володар перснів.
Дві фортеці"
23:40 Х/ф "Любов за прави�
лами і без" (2)
01:35 Т/с "Пліткарка"

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
09:00 М/с "Казки Ганса Кріс�
тіана Андерсена" (1)
10:20 М/ф "Відпочивай, Ску�
бі�Ду!" (1)
11:30 Х/ф "Пригоди Елоїзи"
(1)
13:25 Х/ф "Зіркова хвороба"
(1)
15:10 Т/с "Усі жінки � відьми"
(1)
18:05 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
19:50 "Вечірній квартал"
21:40 Т/с "Надприродне" (2)
00:20 Х/ф "Дружина свяще�
ника" (1)

05:00 Т/с "Жорстокий біз�
нес"
08:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 2"

11:30 "Речовий доказ". Слі�
дами хижака
12:00 "Головний свідок"
13:00 "Випадковий свідок"
14:00 "Правда життя. Профе�
сія � Дід Мороз"
14:30 Х/ф "Небезпечна ком�
бінація"
16:30 Х/ф "На гачку" (1)
19:00 Т/с "Таємниці слідства
� 7" (1)
23:00 Т/с "Відчиніть, міліція!"
02:35 "Речовий доказ"

07:00, 19:00, 03:40 Події
07:10, 08:10 Т/с "Інтерни" (1)
09:15 Т/с "Ключі від минуло�
го" (1)
17:15, 19:20 Т/с "Анютине
щастя" (1)
21:30 Х/ф "Золоті ножиці" (1)
23:30 Т/с "Пілот міжнародних
авіаліній" (1)
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До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нашій телепрограмі позначаєть�
ся цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без нагляду батьків. 2 категорія (жовтий
трикутник) у нас � цифра (2) дозволяється перегляд дітям від 14 років у присутності
батьків. 3 категорія (червоний чотирикутник) у нас � цифра (3) не рекомендовано до
перегляду неповнолітнім за жодних умов.

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

ЩИРО ВІТАЄМО
з 85�річчям

СЕМЕРЯКУ
Марію

Павлівну

Сердечно
зичимо міцного здоров’я, 

сили та наснаги.
З повагою, 

Боярська міська організація
інвалідів війни, Збройних Сил та

учасників бойових дій

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ!
НОВИЙ КАНАЛ
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Про надання погодження на безоплатне
розміщення в газеті "Боярка�інформ" матеріалів
міських та районних служб стосовно своєї
діяльності

З метою ознайомлення жителів міста Боярка з ін�
формацією, яку надають міські та районні служби сто�
совно своєї діяльності, керуючись Законами України
"Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інфор�
мацію", � 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Надати погодження на безоплатне розміщення в
газеті "Боярка�інформ" матеріалів міських та район�
них служб стосовно своєї діяльності, згідно з перелі�
ком (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти
на заступника міського голови В. М. Дубовецького. 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ

В. А. СКОЧКО

06:00, 07:00, 08:50, 08:50,
09:00, 09:55, 12:05, 17:40,
23:30 Погода
06:05 Світ православ'я
06:35 М/ф
07:05 Панянка та кулінар
07:30 Ток�шоу "Дружина"
09:05 Шеф�кухар країни
10:00 Пошторг
10:10 Околиця
10:35 Як Ваше здоров'я?
11:25 Ближче до народу
12:10 Подорожуй світом з
Ю. Акуніною
12:35 Крок до зірок
13:25 В гостях у Д. Гордона
14:30 Наш спорт. Олімпій�
ським курсом
15:00 Золотий гусак
15:25 Караоке для дорослих
16:20 Фестиваль пісні в
Коблево
16:55 Маю честь запросити
17:45 Діловий світ. Тиждень
18:25 "Живу...Люблю...".
Концертна програма 
20:30 Ми хочемо, щоб ви
знали
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
22:00 Політтеатр
22:20 Фестиваль пісні в

Коблево
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Ера бізнесу. Підсумки
23:35 Ток�шоу "Дружина"
00:50 Сміх з доставкою до�
дому

06:15 Х/ф "Снігові пригоди
цуценят Санти" (1)
07:50 М/ф (1)
08:25 ТСН
09:00 "Лото�забава"
10:00 "Смакуємо"
10:40 "Машині казки. Маша
і ведмідь" (1)
11:25 Х/ф "Попелюшка" (1)
13:10 Х/ф "Кохання � зітхан�
ня" (1)
15:20 Х/ф "Кохання � зітхан�
ня � 2" (1)
17:30 Х/ф "Кохання � зітхан�
ня � 3" (1)
19:30 "ТСН�Тиждень"
20:15 "Битва хорів"
22:10 "Світське життя"
23:15 "Що? Де? Коли?�2"
00:20 Альманах українських
короткометражних фільмів

05:40 Х/ф "Понаїхали отут"
09:25 "Школа доктора Ко�
маровского"

10:00 "Орел і Решка. Назад
у СРСР"
11:00 "Зимова кухня"
12:00 Х/ф "Міцний шлюб"
14:00 Т/с "Криве дзеркало
душі" 
18:00 Х/ф "Подаруй мені
трохи тепла" 
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Концерт "Пісня року�
2013" 
23:05 Х/ф "Малахольна" (2)
01:10 Х/ф "Страховий випа�
док"

06:00 М/с "Пригоди капіта�
на Врунгеля" (1)
07:30 Малята�твійнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с "Смішарики. Пін�
код" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Даша�дослідни�
ця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Дієго,
вперед!" (1)
10:40 М/с "Білка та Стрілка.
Пустотлива сімейка" (1)
10:50 М/ф "Школа монстрів.
Перегони в ніч на суботу"
(1)
11:50 Х/ф "Історія вічного
кохання, або Попелюшка"
(1)

14:15 Х/ф "Цуценята Санти"
(1)
16:10 Х/ф "Привіт сім'ї" (1)
18:15 Країна У
19:20 Віталька. Новий рік
20:25 Т/с "Два батька і два
сина" (1)
21:30 Віталька. Новий рік
23:00 Смішніше, ніж кроли�
ки
01:00 Х/ф "Історія вічного
кохання, або Попелюшка"
(1)

05:25 М/ф "Ми поверну�
лись! Історія динозаврів"
06:30 Квартирне питання
07:25 Анекдоти по�україн�
ськи
07:45 Дача
08:25 Х/ф "Прибрати Карте�
ра"
10:30 Козирне життя
11:00 Машина часу. Теле�
порт�шоу
13:00 Х/ф "Особливості на�
ціонального підльодного
лову, або Відрив на повну"
14:40 Х/ф "Особливості на�
ціонального полювання"
16:40 Х/ф "Особливості на�
ціональної риболовлі"
18:45 Факти тижня з О. Со�
коловою

19:55 Наша Russіa
20:25 ПуТЬОва країна
20:50 Х/ф "Спеціаліст" (2)
23:00 Х/ф "Оселя зла�3. Ви�
мирання" (2)
01:00 Х/ф "Забираючи жит�
тя" (2)

05:20 Х/ф "За два кілометри
до Нового року" (1)
06:50 "Їмо вдома"
07:55 "МайстерШеф � 3"
09:00 "Усе буде смачно!"
10:00 "Караоке на Майдані"
11:00 "МайстерШеф � 3"
14:20 "Х�Фактор � 4"
19:00 "Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок"
21:15 "Один за всіх"
22:30 Х/ф "Новий старий
дім"(1)
00:35 Х/ф "Моя мама � на�
речена"(1)

05:10 Педан�Притула шоу
07:45 Церква Христова
08:00 Х/ф "Від музики до
любові один крок"
10:00 Співай, якщо зможеш
11:40 Х/ф "Володар пер�
снів. Дві фортеці"
15:10 Х/ф "Володар пер�

снів. Повернення короля"
19:30 Війна світів. Ревізор
проти Шефа
21:25 Х/ф "Хоббіт: несподі�
вана подорож"
01:05 Знайти крайнього

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
08:40 М/ф "Відпочивай,
Скубі�Ду!" (1)
10:00 Х/ф "Пригоди Елоїзи"
(1)
11:50 Х/ф "Елоїза 2: Різдво"
(1)
13:50 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
15:20 "КВК"
18:00 "Вечірній квартал"
19:50 Х/ф "Пережити Різ�
дво" (1)
21:40 Т/с "Надприродне" (2)
00:20 Х/ф "Моє перше ве�
сілля" (1)

03:35 Т/с "Сімейна історія"
07:20 Т/с "Таємниці слідс�
тва � 7" (1)
11:30 "Легенди карного
розшуку". Злочин століття
по�одеськи
12:00 "Агенти впливу"

13:00 Х/ф "Левова частка"
15:00 Т/с "Стрілець"
19:00 Т/с "Павутиння � 7"
23:00 Т/с "NCIS: полювання
на вбивцю � 9" (2)
01:05 Х/ф "З�під землі" (2)

06:50 Події
07:10 Х/ф "Золоті ножиці"
(1)
09:10, 10:10 Таємниці зірок
11:10 Х/ф "Випробування
вірністю" (1)
15:15 Х/ф "Зимове танго"
(1)
19:00 Події тижня
20:00 Як дві краплі
23:30 Т/с "Пілот міжнарод�
них авіаліній" (1)
03:40 Події тижня

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

“1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

СТБ

ICTV

Про надання погодження на безоплатне
розповсюдження газети "Боярка�інформ"

З метою покращення інформування жителів міста
Боярка про діяльність міської ради та виконавчого ко�
мітету, про громадсько�політичні, культурно�просвіт�
ницькі, спортивні та інші вагомі події в житті територі�
альної громади міста Боярка, керуючись Законами Ук�
раїни "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про ін�
формацію", � 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Погодити КП "ІА "Боярка�інформ" збільшення нак�
ладу газети "Боярка�інформ" до 5000 примірників для
безоплатного розповсюдження.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти
на заступника міського голови В. М. Дубовецького. 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ

В. А. СКОЧКО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ  № 69/3
від 10 грудня 2013 року                м. Боярка

Про затвердження схеми мереж 

централізованого теплопостачання 

Заводського району міста Боярка 

Керуючись ст. 25 Закону України "Про місцеве са�
моврядування в Україні", враховуючи рекомендації
постійної депутатської комісії з питань житлово�кому�
нального господарства, енергозбереження, благоус�
трою міста та з метою забезпечення своєчасної, без�
перебійної подачі тепла до житлових будинків та інших
соціальних об'єктів міста, � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію КП "Боярське ГВУЖКГ" взяти до відо�
ма.

2. Затвердити схему мереж центрального теплопос�
тачання Заводського району, які обслуговуються ко�
тельнею, за адресою: м. Боярка, вул. 40 років Жовтня,
49�а (згідно додатку).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти
на заступника міського голови В. А. Кухарця.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 39 сесія

РІШЕННЯ № 39/1797
від 4 грудня 2013 року                               м. Боярка

Про надання згоди на передачу в оренду КП "Боярське

ГВУЖКГ" котельні за адресою: м. Боярка, вул. 40 років

Жовтня, 49�а та теплових мереж, які обслуговує котельня.

Керуючись Законом України "Про оренду державного та ко�
мунального майна", відповідно до Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", враховуючи звернення начальника
комунального підприємства від 29.11.2013 р. № 935 та з ме�
тою забезпечення своєчасної та безперебійної подачі тепла до
житлових будинків та інших соціальних об'єктів міста ,� 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати згоду на передачу в оренду об'єктів комунальної
власності КП "Боярське ГВУЖКГ" котельні за адресою: м. Бо�
ярка, вул. 40 років Жовтня, 49�а та теплових мереж, які обслу�
говує котельня.

2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради та
начальнику КП "БГВУЖКГ" укласти договір оренди та оформи�
ти інші необхідні документи згідно з чинним законодавством
України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на про�
фільну постійну депутатську комісію та першого заступника
міського голови В. А. Скочка. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 39 сесія

РІШЕННЯ № 39/1798            
від 4 грудня 2013 року                                  м. Боярка

Про внесення змін до рішення II пленарного засідання

чергової 28 сесії Боярської міської ради VI скликання від

26.12.2012 року № 28/1451 "Про затвердження міського

бюджету на 2013 рік"

Керуючись пп. 23 п.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве са�
моврядування в Україні, Бюджетним кодексом України, рішен�
ням Боярської міської ради VI скликання від 26.12.2012 року №
28/1451 року "Про затвердження міського бюджету на 2013
рік", згідно з рішенням сесії районної ради "Про районний бюд�
жет Києво�Святошинського району на 2013 рік", � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

В И Р І Ш И Л А:

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

по КФК 010116:             
збільшити асигнування по КЕКВ 2800 на 5 163,00 грн.    
зменшити асигнування  по  КЕКВ   2210  на   5 163,00 грн.

по КФК 070101:             
збільшити асигнування  по КЕКВ   2111  на   5 000,00 грн.       
збільшити асигнування  по КЕКВ   2120  на   9 100,00 грн. 
зменшити асигнування  по  КЕКВ   2274  на  14 100,00 грн.

по КФК 110204:             
зменшити  асигнування  по КЕКВ   2111  на  5 000,00 грн.  
збільшити  асигнування  по КЕКВ  2120   на  5 000,00 грн. 

2. Внести зміни до переліку видатків бюджету розвитку з вне�
сенням відповідних змін до функціональної та економічної
структури видатків спеціального фонду міського бюджету
(бюджет розвитку) в межах планових асигнувань, а саме: 

по КФК   010116 КЕКВ  3132:
зменшити  асигнування на  1 320,00 грн. (капітальний ре�

монт приміщень РАГС); 
по КФК  100102 КЕКВ   3210:

збільшити  асигнування на  1 320,00 грн. (капітальні тран�
сферти КП "Боярське ГВУЖКГ" на капітальний ремонт житло�
вого фонду) 

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на пер�
шого заступника міського голови В. А. Скочка. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 39 сесія

РІШЕННЯ № 39/1796            
від 4 грудня 2013 року                                  м. Боярка

Про видалення сухостійних 

та аварійно�небезпечних дерев, 

які несуть загрозу життю та здоров'ю жителів міста

Керуючись пп. 7 ч. а ст. 30 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", постановою Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку видалення
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах" від
01.08.2006 р. №1045, рішенням виконкому Боярської
міської ради "Про створення комісії по обстеженню
аварійних, сухостійних та хворих дерев в м. Боярка, які
підлягають кронуванню та зрізанню" від 13.09.2013 р. №
44/2 та враховуючи акти обстежень зелених насаджень,
що підлягають видаленню від 20.11.2013 р.№ 15�5/80,
25.11.2013 р. №15�5/81, 26.11.2013 р. № 15�5/82, листи
громадян, які проживають в м. Боярка, стосовно
видалення зелених насаджень, � 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, від 20.11.2013 р. № 15�5/80, від
25.11.2013 р. №15�5/81, від 26.11.2013 р. № 15�5/82. 

2. Оформити ордери на видалення зелених насаджень
згідно з актами обстеження зелених насаджень.

3. КП "БГВУЖКГ" здійснити роботи по видаленню
зелених насаджень відповідно до виданих ордерів.

4. КП "БГВУЖКГ" створити компенсаційні насадження в
об'ємах не менших за кількістю від знесених зелених
насаджень.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
заступника міського голови В. А. Кухарця. 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ

В. А. СКОЧКО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 70/2
від 10 грудня 2013 року                 м. Боярка

О ф і ц і й н о

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 69/4
від 10 грудня 2013 року                  м. Боярка

НОВИЙ КАНАЛ

Телефон 47�079

Тут може бути

Ваша

реклама

Про погодження паспортів місцевих автобусних
маршрутів загального користування № 1 "з/ст.

Боярка (фаб�ка Мальва) � Боярський коледж екології 
та природних ресурсів" та № 4 "з/д ст. Боярка

(фаб�ка Мальва) � Райтубдиспансер"

Керуючись Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
від 7.05.2010 року № 278 "Про затвердження Порядку
розроблення та затвердження паспорта автомобільного
маршруту", Законом України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні", �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
В И Р І Ш И В :

1. Погодити паспорти місцевих автобусних маршрутів
загального користування № 1 "з/ст. Боярка (фаб�ка
Мальва) � Боярський коледж екології та природних ре�
сурсів" та № 4 "з/д ст. Боярка (фаб�ка Мальва) � Райтуб�
диспансер".

2. Рекомендувати директору ПП "Агробудтранс" М. А.
Мазуркевич внести зміни до режиму роботи маршруту №
1 "з/ст. Боярка (фаб�ка Мальва) � Боярський коледж еко�
логії та природних ресурсів" в частині запровадження до�
даткових рейсів до 22:00.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
заступника міського голови В. М. Дубовецького.

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК
МІСЬКОГО ГОЛОВИ В. А. СКОЧКО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 69/2

від 10 грудня 2013 року                                 м. Боярка
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20 грудня 2013 року 9999ООООффффііііццццііііййййнннноооо
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проекту регуляторного акта � рі�
шення Боярської міської ради "Правила утримання

домашніх тварин на території міста Боярка"
Виконавчий комітет Боярської міської ради відповідно до ст. 9

Закону України "Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності" з метою одержання зауважень і
пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань повідомляє
про оприлюднення проекту регуляторного акта � проекту рішення
Боярської міської ради "Правила утримання домашніх тварин на
території міста Боярка".

Стислий зміст регуляторного акта.
Строк дії регуляторного акта необмежений, з можливіс�

тю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чин�
ного законодавства та з інших причин.

Спосіб оприлюднення регуляторного акта � газета
"Боярка�інформ".

Також з повним текстом проекту регуляторного акту
можна ознайомитися безпосередньо у каб. № 3 Боярської
міської ради (м. Боярка, вул. Білогородська, 13) щоденно з
8:00 до 17:00, тел. 40�355.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта прий�
маються письмово протягом місяця з його дня оприлюднення за
адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13, каб. № 3.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
ПРОЕКТУ РІШЕННЯ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН
НА ТЕРИТОРІЇ М. БОЯРКА"

Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається
розв'язати шляхом державного регулювання

Нині у місті склалася дуже непроста ситуація з питання утри�
мання домашніх тварин, а саме: не ведеться у повному обсязі облік
та реєстрація домашніх тварин, не достатньо контролюється пра�
вильність їх утримання, розмноження, своєчасність проведення
вакцинації та стерилізації, що у подальшому призводить до збіль�
шення популяції безпритульних тварин, які становлять підвищену
небезпеку для життя та здоров'я мешканців міста, погіршує сані�
тарно�епідеміологічний стан. У цій ситуації необхідне державне
втручання з метою встановлення чітких правил і вимог до власників
домашніх тварин.

Цілі державного регулювання
Проблема, яку передбачається розв'язати з прийняттям

даного рішення, не може бути розв'язана за допомогою
ринкових механізмів. Це пов'язано з необхідністю визна�
чення основних напрямів діяльності, які передбачають уре�
гулювання відносин у сфері поводження з домашніми тва�
ринами у м. Боярка, визначення прав і обов'язків власників
домашніх тварин і відповідних органів у цій сфері.

Основними напрямами діяльності у сфері поводження з до�
машніми тваринами слід визначити:

1. Діяльність у сфері поводження з домашніми тваринами, що
мають власників та з безпритульними тваринами.

2. Урегулювання нормативно�правового забезпечення питан�
ня утримання тварин у місті .

3. Інформаційно�просвітницька і виховна робота, спрямована
на формування гуманного ставлення населення міста до тварин.

Механізм реалізації мети 
Для досягнення поставлених цілей пропонується застосувати

наступні механізми та заходи: 
� проведення роз'яснювальної роботи серед мешканців міста

щодо дотримання вимог та рекомендацій належного утримання
домашніх тварин;  

� проведення обліку, реєстрації та вакцинації домашніх тварин,
що сприятиме встановленню дійсної кількості та забезпеченню
здорового стану домашніх тварин; 

� здійснення контролю за дотриманням власниками тварин
нормативно�правових актів у цій сфері. 

Обґрунтування можливості досягнення поставле�
них цілей у разі затвердження запропонованого регу�
ляторного акта і оцінка можливості проведення і вико�
нання вимог регуляторного акта

Запровадження даного регуляторного акта на території
міста дозволить:

� підвищити рівень безпеки і комфортності середовища
існування людини;

� забезпечити виконання вимог Закону України "Про захист
тварин від жорстокого поводження", "Про благоустрій населених
пунктів", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення сані�
тарно�епідеміологічного благополуччя населення", "Про захист
населення від інфекційних хвороб"; 

� урегулювати нормативно�правові відносини між орга�
нами, що мають повноваження у сфері утримання домаш�
ніх тварин та власниками тварин; 

� посилити відповідальність власників тварин за належ�
не їх утримання;

� вирішити проблему збільшення кількості безпритульних тварин; 
� забезпечити суспільний спокій і підвищення моральності.
Визначення очікуваних результатів ухвалення зап�

ропонованого регуляторного акта
� забезпечення безпеки життя та здоров'я мешканців міста;
� виховання гуманного ставлення до тварин шляхом

формування високого рівня еколого�етичної свідомості та
культури громадян;

� покращення санітарно�епідеміологічного стану міста;
� вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій пов'яза�

них з утриманням домашніх тварин
Обґрунтування запропонованого терміну дії регуля�

торного акта
Пропонується встановити необмежений строк дії запропоно�

ваного регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його
прийняття. Зміни вноситимуться в разі потреби або за результата�
ми звіту про відстеження його результативності та у разі внесення
змін до чинного законодавства. 

Визначення способів, за допомогою яких здійсню�
ватиметься відстеження результативності регулятор�
ного акта у разі його ухвалення

Відстеження результативності регуляторного акта буде здій�
снюватися спеціалістами виконкому Боярської міської ради на під�
ставі статистичних даних виходячи із зазначених показників ре�
зультативності. 

Базове відстеження результативності проводиться до набран�
ня ним чинності спеціалістами виконкому Боярської міської ради. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта
проводиться через 2 роки з дня набрання ним чинності. 

Періодичні відстеженнярезультативності регуляторного акта
здійснюється раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з
повторного відстеження результативності регуляторного акта. 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

чергова _____ сесія               ПРОЕКТ                      
РІШЕННЯ № 

від  __     __________  року                                                                     м. Боярка
Про  затвердження
Правил утримання домашніх
тварин на території м. Боярка 

Керуючись законом України "Про засади державної регулятор�
ної політики у сфері господарської діяльності", "Про благоустрій
населених пунктів", "Про захист тварин від жорстокого поводжен�
ня", "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природно�
го середовища", Методичні рекомендації і розроблення правил ут�
римання домашніх тварин у населених пунктах, затверджені Мініс�
терством охорони навколишнього природного середовища Украї�
ни від 02.07.2013 року № 264., ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА

1. Затвердити Правила утримання домашніх тварин на
території міста Боярка ( додаються)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступ�
ника міського голови відповідного напрямку.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                       Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

Додаток 
до рішення №_____ від____

Правила
утримання домашніх тварин

на території м. Боярка
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила утримання домашніх тварин на території м. Бояр�

ка (надалі � Правила) розроблено з метою врегулювання відносин
у сфері поводження з домашніми тваринами, забезпечення відпо�
відного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території
міста відповідно до Законів України "Про засади державної регуля�
торної політики у сфері господарської діяльності", "Про благоус�
трій населених пунктів", "Про місцеве самоврядування в Україні",
"Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про тваринний
світ", "Про охорону навколишнього природного середовища",
"Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від
інфекційних хвороб", Методичних рекомендацій і розроблення
правил утримання домашніх тварин у населених пунктах, затвер�
джені Міністерством охорони навколишнього природного середо�
вища України від 02.07.2013 року № 264 та інших нормативно�пра�
вових актів та нормативних документів. 

Правила � є нормативно�правовим актом, яким установ�
люються вимоги до утримання домашніх тварин на терито�

рії міста Боярка.  
1.2. Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у

зв'язку з утриманням домашніх тварин і поводженням з ними фі�
зичних та юридичних осіб (окрім установ Міністерства оборони Ук�
раїни, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки Ук�
раїни, Державного комітету у справах охорони державного кордо�
ну України, Державного митного комітету України).

1.3. Домашні тварини можуть належати на правах власності
юридичній або фізичній особі, яка досягла 16 років і спроможна за�
безпечити умови утримання тварин відповідно до природних (фізі�
ологічних) та видових потреб.

Для задоволення потреб власного виробництва, сиро�
вині тваринницького походження, отримання доходів до сі�
мейних бюджетів від частки їх реалізації в особистих госпо�
дарствах жителів міста Боярка (далі власників) утримують�
ся різні види домашніх тварин і птиці.  

З метою забезпечення в місті відповідної санітарної культури,
очищення прибирання вулиць, висадки квітів, збереження інших
зелених насаджень, впорядкування пам'ятних місць, місць масо�
вого відпочинку людей власники тварин, птиці, собак і котів зо�
бов'язані дотримуватись правил: 

� заводити домашніх тварин і птицю виходячи з наявних
умов їх утримання та догляду;

� випасати тварин та вигулювати птицю тільки у відведених для
цього місцях: громадських, індивідуальних огороджених толоках,
індивідуальних подвір'ях, інших дозволених місцях. Випасання тва�
рин має проводитись під доглядом власників;

� не допускати бездоглядного бродіння худоби вулиця�
ми, парками міста, в місцях, облаштованих для відпочинку
людей, нищення та забруднення худобою газонів, клумб,
пошкодження зелених насаджень. Не проводити випасан�
ня худоби в недозволених і не відведених для цього місцях;

� буйних з проявами агресивності до людей, особливо дітей,
тварин (биків), жеребців, інших) утримувати тільки на стійлі.

� власники зобов'язані дбати про безпеку належних їм тварин
від захворювання інфекційними хворобами і найперше хвороба�
ми, небезпечними для здоров'я людей. У відповідності до ветери�
нарно�санітарних вимог власники мають періодично піддавати
власних тварин ветеринарно�діагностчним та клінічним обстежен�
ням, профілактичним вакцинаціям та обробкам;

� У разі захворювання, або загибелі тварин, птиці власник зо�
бов'язаний повідомити про це працівників установи державної ве�
теринарної медицини, до зони обслуговування якої належить, неу�
хильно виконувати усні або письмові вказівки ветеринарного спе�
ціаліста щодо організації проведення лікування, вимушеного за�
бою чи утилізації трупа тварин, птиці;

� За порушення правил утримання тварин, птиці, собак і
котів, порушення державних стандартів, норм і правил у
сфері благоустрою території населеного пункту власники
тварин притягуються до адміністративної відповідальності
відповідно до КУпАП (ст. 152 та ст. 154)

1.4. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, особи,
яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чин�
ному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину. 

1.5. Правила базуються на наступних принципах: 
� гуманного ставлення до тварин; 
� участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади,

громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у за�
ходах щодо вирішення проблем, пов'язаних з утриманням тварин; 

� обліку та регулювання чисельності тварин гуманними
методами; 

� обов'язкового виконання власниками тварин вимог цих Пра�
вил, а також ветеринарно�санітарних норм, забезпечення належ�
ного епізоотичного та санітарно�епідеміологічного стану у місті; 

� забезпечення належних умов для гармонійного співіс�
нування людей та тварин на території міської ради. 

1.6. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шля�
хом прийняття відповідного рішення на сесії Боярської
міської ради у відповідності до чинного законодавства.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: 
� реєстрація домашніх тварин � система обліку тварин, яку здій�

снює орган визначений Боярською міською радою, шляхом прис�
воєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної ін�
формації до загальної електронної бази домашніх тварин;

� ідентифікація домашніх тварин � біркування, чіпування,
таврування тварин тощо, з присвоєнням особистого іден�
тифікаційного коду; 

� місце або зона для вигулу тварин � територія, на якій
власник має право вільного вигулу тварини за умов дотри�
мання вимог Правил; 

� навчально�дресирувальний майданчик для собак � це огород�
жена та обладнана відповідно до типового проекту територія,
призначена для дресирування собак;

� екскременти � відходи життєдіяльності тварини;
� потенційно небезпечні собаки � собаки, які належать до порід

собак, визнаних потенційно небезпечними, а також особини, які
мають фенотипічні ознаки цих порід. Перелік таких порід наведено
у Додатку 1. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джере�
лом підвищеної небезпеки; 

� собаки, що визнані небезпечними � собаки, які вже
проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що
підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним
з дотриманням вимог законодавства України; 

� адаптованість собаки в умовах населеного пункту � пе�
ревірка мінімально необхідного переліку навичок, виконан�
ня яких дозволяє визначити стан нервової системи собаки,
його керованість, ступінь безпеки собаки по відношенню
до його власника й оточення, а також наявність у самого
власника навичок керування собакою � визначається шля�
хом тестування за встановленою програмою;

� бездоглядні тварини � домашні собаки та коти, незалежно від
породи та призначення (у тому числі собаки, що мають ошийник з
особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться без
власника та не на прив'язі на вулицях, площах, ринках, у скверах,
садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті та інших
громадських місцях;

� вигул собак � тимчасове знаходження собак у присутності їхніх
власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі поза міс�
цями постійного проживання цих собак з метою задоволення їхніх
фізіологічних потреб і гармонійного розвитку;

� відчуження тварини � передача права власності на тва�
рину юридичним чи фізичним особам у спосіб, що не забо�
ронений чинним законодавством;

� власник собаки чи кота � юридична або фізична особа, яка
здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності
або на інших підставах, які не суперечать законодавству України;

� домашні собаки та коти � тварини, які утримуються власника�
ми як домашні улюбленці, компаньйони�помічники (поводирі нез�
рячих, охоронці житла та іншого майна тощо), об'єкти комерційно�
го використання, що знаходяться під контролем (наглядом) влас�
ника, членів його сім'ї або уповноваженої власником особи;

� куточок живої природи � складова частина кабінету (відділу,
лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних нав�
чальних, наукових, санаторно�курортних і оздоровчих закладів, які
створюються для проведення навчальних, практичних занять з ме�
тою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування
фактичних умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду
за рослинами і тваринами, на які є відповідні дозволи санітарних,
ветеринарних та інших служб;

� поводир незрячого (тварина супроводу) � собака, який вико�
ристовується для полегшення пересування в умовах міста інвалі�
дів І або ІІ групи, позбавлених зору або залишковий зір яких не дає
можливості самостійно орієнтуватися в просторі, осіб, які мають
обмежені фізичні можливості і потребують допомоги спеціально
підготовленого собаки для пересування і спілкування. При цьому
тварина повинна пройти підготовку у спеціалізованих закладах із
підготовки собак�поводирів та реабілітації інвалідів. Після закінчен�
ня навчання (підготовки), тварина разом з комплектом необхідно�
го спорядження та підтверджуючим документом установленого
зразка (що має назву "Собака�поводир сліпого") передається осо�
бі, позбавленій зору;

� пункт тимчасового утримання тварин (пункт перетримки) �
спеціально обладнані приміщення (території) для тимчасового ут�
римання вилучених або іншим способом відчужених тварин, а та�
кож знайдених або виловлених бездоглядних тварин;

� службові тварини � тварини, використовувані в пошукових,
сторожових, патрульно�постових, захисно�вартових, пошуково�
рятувальних й інших службових цілях;

� спровокована агресія � агресивна поведінка тварини, викли�
кана навмисними діями;

� тимчасова ізоляція (карантинування) тварин � тимчасове пе�
ребування тварин у пунктах перетримки та притулках (міні притул�
ках) для утримання тварин до вирішення питань, пов'язаних з їхнім
подальшим утриманням;

� шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непе�
редбачуваної дії тварини � шкода, яка призвела до погіршення ста�
ну фізичного або психічного здоров'я людини, ушкодження майна,
якщо існує причинно�наслідковий зв'язок між дією цієї тварини і за�
подіяною шкодою.

Терміни у цих правилах вживаються у значеннях, які наведені в
Законах України "Про благоустрій населених пунктів" та "Про за�
хист тварин від жорстокого поводження".

3. ОБОВЯЗКИ ТА ПРАВА ВЛАСНИКІВ ДОМАШНІХ ТА
ІНШИХ ТВАРИН

3.1. Особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані: 
� дотримуватися вимог цих Правил, вимог нормативно�право�

вих актів, ветеринарних та санітарних норм, не допускати пору�
шень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не
створювати загрози для безпеки людей, а також іншим тваринам; 

� забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови, що від�
повідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливос�
тям, відповідно до вимог чинного законодавства;

� дотримуватися санітарно�гігієнічних норм експлуатації житло�
вого приміщення, де утримуються домашні тварини (місце постій�
ного утримання), та норм співжиття;

� забезпечувати своєчасне надання домашнім тваринам вете�
ринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

� реєструвати тварин віком від двох місяців і старше. При реєс�
трації домашніх тварин їхнім власникам видаються реєстраційні
номерні жетони та роз'яснюються правила їх утримання;

� зареєструвати новопридбаних тварин протягом п'яти днів від
дати їх придбання; 

� тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з неї лише в
закритих дворах із висотою огорожі, що виключає можливість вте�
чі. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу та по
периметру об'єкта або території; 

� утримувати на прив'язі домашніх собак та собак власників, які
бродять без прив'язі на територіях і створюють загрозу безпеці лю�
дей та знищують фауну;

� забезпечити наявність намордника (для собак та інших тва�
рин, які мають потенційно небезпечний характер), повідка, що не�
обхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її
постійного утримання;

� не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та ін�
ших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях
екскрементами тварин; 

� прибирати екскременти за своїми тваринами;
� у разі неможливості подальшого утримання тварини переда�

ти її за можливістю у власність до іншої особи або застосовувати
методи евтаназії;

� у разі смерті тварини у місячний термін повідомити заклад,
який видав реєстраційне посвідчення, для внесення змін до за�
гальної бази даних домашніх тварин; 

� здійснювати перевезення домашніх тварин усіма видами
транспорту загального користування з додержанням правил, чин�
них на цьому виді транспорту, з обов'язковим забезпеченням без�
пеки людей; 

� негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про
випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю
людини або іншим тваринам та негайно доставляти домашню тва�
рину, яка вчинила такі дії, у ветеринарну установу для огляду; 

� регулювати приплід тварин, у тому числі шляхом стерилізації.
В особистих господарствах жителів міста Боярка (далі власни�

ків) утримуються різні види домашніх тварин і птиці і для забезпе�
чення в місті відповідної санітарної культури, очищення вулиць,
збереження зелених насаджень, впорядкування пам'ятних місць,
місць масового відпочинку людей власники тварин зобов'язані
дотримуватись правил: 

� заводити домашніх тварин і птицю виходячи з наявних умов їх
утримання та догляду;

� випасати тварин та вигулювати птицю тільки у відведених для
цього місцях: громадських, індивідуальних огороджених толоках,
індивідуальних подвір'ях, інших дозволених місцях. Випасання тва�
рин має проводитись під доглядом власників;

� не допускати бездоглядного бродіння худоби вулицями, в
парках міста, в місцях, облаштованих для відпочинку людей, ни�
щення та забруднення худобою вулиць, пошкодження зелених на�
саджень. Не проводити випасання худоби в недозволених і не від�
ведених  для  цього місцях;

� буйних з проявами агресивності до людей, особливо дітей,
тварин утримувати тільки на стійлі;

� власники зобов'язані дбати про безпеку належних їм тварин
від захворювання інфекційними хворобами і найперше хвороба�
ми, небезпечними для здоров'я людей. У відповідності з ветери�
нарно�санітарними вимогами власники мають періодично підда�
вати власних тварин ветеринарно�діагностичним та клінічним обс�
теженням, профілактичним вакцинаціям та обробкам;

� У разі захворювання, або загибелі тварин, птиці власник зо�
бов'язаний повідомити про це працівників установи державної ве�
теринарної медицини до зони обслуговування якої належить місто
Боярка, неухильно виконувати усні або письмові вказівки ветери�
нарного спеціаліста щодо організації проведення лікування , виму�
шеного забою чи утилізації трупа тварин, птиці; 

� За порушення правил утримання тварин, птиці, собак і
котів, порушення державних стандартів, норм і правил у
сфері благоустрою території населеного пункту власники
тварин притягуються до адміністративної відповідальності
відповідно до КУпАП (ст. 152 та ст. 154).

3.2. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана
забезпечити безпеку: 

� супроводженої домашньої тварини, оточуючих людей і тва�
рин, а також майна від заподіяння нею шкоди;

� дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною бі�
ля транспортних засобів шляхом безпосереднього контролю за її
поведінкою.

При супроводженні домашніх та інших тварин не допускається
залишення їх без нагляду. Супроводжувати тварину може особа,
яка досягла 14�річного віку. 

3.3. Власники тварин мають право:
3.3.1. Утримувати: 
3.3.1.1 домашніх тварин: 
� у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою

згодою всіх повнолітніх мешканців квартири, при цьому не дозво�
ляється утримання домашніх тварин у місцях загального користу�
вання у багатоквартирних будинках; 

� на території присадибної земельної ділянки за умови, що її
огорожа забезпечує ізоляцію тварини на цій території; 

� для юридичних осіб за умови наявності погодження зі служ�
бою ветеринарної медицини та відмітки про щорічне щеплення
проти сказу для охорони � в обладнаних приміщеннях або на
прив'язі, з дослідною метою � у вольєрах, біологічних клініках (віва�
ріях) або в розплідниках; 

� без повідків і намордників під час оперативного використання
правоохоронними органами собак спеціального призначення, а
також собак під час муштри, на полюванні, на навчально�дресиру�
вальних майданчиках; 

� з метою охорони об'єктів будівництва, територій підприємств,
установ, організацій за умови наявності обладнаних приміщень
або на прив'язі; 

� навчати тварин без повідків і намордників на майданчиках для
дресирування за визначеними навчальними програмами та вигу�
лювати їх на пустирях або зонах для вигулу, спеціально відведених
для цієї мети. 

3.3.2. Власникам домашніх тварин забороняється: 
� утримувати незареєстрованих домашніх тварин (собак

і котів);
� утримувати домашніх тварин в місцях загального ко�

ристування;
� продавати домашніх тварин у невизначених спеціально для

цього місцях; 
� у стані алкогольного сп'яніння вигулювати домашніх тварин; 
� вигулювати собак без повідків і намордників у невизначених

спеціально для цього місцях; 
� приводити домашніх тварин (окрім тих, які використовуються

для здійснення супроводу � собак�поводирів) у приміщення мага�
зинів (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громад�
ського харчування, освіти та культури, на територію дитячих май�
данчиків, інші місця загального користування; 

� доручати вигул домашніх тварин особам, яким не виповнило�
ся 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично
неспроможними керувати твариною; 

� розводити тварин з уродженими патологіями, що спричиня�
ють їм страждання, та зі спадково закріпленою агресивністю;

� жорстоко поводитися з ними, залишати бездоглядними або
знищувати їх; 

� наносити тваринам побої, травми з метою їх примушування
до виконання будь�яких вимог; 

� використовувати оснащення та інвентар, що травмують тва�
рину при поводженні з нею; 

� проводити собачі бої або інші заходи, які допускають жорсто�
кість стосовно тварини; 

� вирощувати тварин (собак, котів) з метою отримання їх м'яса і
шкірок; 

� викидати трупи тварин у контейнери для збирання сміття;
� навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи; 
� інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту

тварин від жорстокого поводження.
4. РЕЄСТРАЦІЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН 
4.1. Реєстрація домашніх тварин в т.ч. ВРХ проводиться

з метою: 
� єдиного обліку домашніх тварин у місті у т. ч. для організації по�

шуку загублених тварин та повернення їх власникам; 
� контролю за чисельністю безпритульних тварин; 
� здійснення контролю за дотриманням ветеринарно�санітар�

них вимог; 
� забезпечення епізоотичного благополуччя; 
� вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов'яза�

них з утриманням домашніх тварин в м. Боярка.
4.2. Обов'язковій реєстрації підлягають домашні твари�

ни, що належать на правах власності або інших підставах
фізичним або юридичним особам і перебувають на терито�
рії Боярської міської ради. 

4.3. Перереєстрація домашніх тварин проводиться у разі зміни
місця проживання чи реєстрації власника домашньої тварини або
зміни власника тварини.

4.4. Домашні тварини, власники яких не здійснили перере�
єстрацію, вважаються зареєстрованими неналежним чином.

Особи, які проживають (зареєстровані) поза межами міської
ради, але перебувають на території міської ради з домашньою тва�
риною більше 30 діб, повинні зареєструвати тварину у встановле�
ному порядку. 

4.5. Реєстрація власниками домашніх собак на території Бояр�
ської міської ради є обов'язковою. 

4.6. Для проведення реєстрації або перереєстрації
власник тварини повинен обов'язково мати при собі пас�

порт та інші документи, що підтверджують проведення
протиепізоотичних заходів (щеплень) тварини тощо. 

5. ЗНАХОДЖЕННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН ПОЗА МЕЖАМИ ЇХ
ПОСТІЙНОГО УТРИМАННЯ

5.1. Власники домашніх тварин та/або відповідальні
особи за дорученням власника тварини (супроводжувальні
особи) зобов'язані супроводжувати домашніх тварин поза
межами її постійного утримання. 

5.2. Забороняється супроводжувати тварин у стані алкогольно�
го або наркотичного сп'яніння. 

5.3. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана
забезпечити безпеку: 

� супроводжуваної тварини; 
� оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шко�

ди супроводжуваною твариною; 
� дорожнього руху при проходженні з твариною біля

транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосеред�
нього контролю за її поведінкою. 

5.4. Забороняється супровід потенційно небезпечних
собак та собак, які визнані небезпечними, особам, яким не
виповнилося 16 років, психічно хворим або фізично нес�
проможним керувати твариною. 

5.5. Дозволяється виводити собак за межі квартири, території
подвір'я, організацій, підприємств тощо лише на повідку з прикріп�
леним до нашийника особистим номерним знаком, а потенційно
небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними, обов'язко�
во на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику. 

5.6. Особа, яка супроводжує собаку чи кота, також зобов'язана: 
� здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та

зонах для вигулу тварин, які позначені відповідними знака�
ми або надписами; 

� прибирати екскременти за своїми тваринами в під'їз�
дах багатоквартирних будинків, сходах, ліфтах та інших
місцях загального користування (ця вимога не поширюєть�
ся на власників собак�поводирів); 

� навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для
дресирування. 

Власники собаки, яку визнано небезпечною, не мають права
вигулювати цих собак без повідка та намордника на території
місць або зон для вигулу тварин. 

5.7. Не дозволяється приводити тварин (крім собак�по�
водирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізова�
них магазинів для тварин), об'єктів громадського харчуван�
ня, установ охорони здоров'я, освіти та культури, на тери�
торію дитячих та спортивних майданчиків. 

5.8. Забороняється залишати тварин бездоглядними. Бездог�
лядні тварини підлягають вилову.

6. ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИЕПІЗООТИЧНІ ЗАХОДИ
6.1. Собаки та коти, незалежно від породи, починаючи з 3�мі�

сячного віку повинні щорічно в обов'язковому порядку бути щепле�
ні проти сказу у закладах ветеринарної медицини або лікарів вете�
ринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована. 

6.2. У разі виникнення підозри на наявність у тварини
захворювання власник повинен негайно ізолювати таку
тварину і звернутися до ветеринарного лікаря. 

Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому
порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих. 

6.3. У випадку укусу або травмування собакою чи котом люди�
ни, власник або постраждала особа повинні негайно інформувати
державні заклади охорони здоров'я і ветеринарної медицини. 

6.4. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів
дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними со�
баками або котами, а також при підозрі захворювання тва�
рин на сказ власник повинен негайно повідомляти устано�
ву ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин. 

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН
7.1. Транспортування домашніх тварин (дрібних звірів і птахів у

клітках, а також собак у намордниках за наявності повідків та котів з
пред'явленням відповідних документів на них про реєстрацію) у
громадському транспорті дозволяється: 

� при відсутності знаку заборони при вході; 
� на задній площадці транспортного засобу; 
� при наявності індивідуального номерного знаку (жетону); 
� для собак дрібних порід та котів у спеціальних контей�

нерах, що забезпечують надійну ізоляцію тварини, а також
безпечні для її здоров'я; 

� за умов дотримання громадського порядку та чистоти
в місцях загального користування і гарантії безпеки іншим
особам чи тваринам. 

7.2. Під час транспортування тварини особа, яка її супровод�
жує, повинна упереджувати порушення санітарно�гігієнічних умов. 

7.3. Під час транспортування тварини особа, яка її супровод�
жує, несе відповідальність за її життя та здоров'я. 

8. УМОВИ ПРОДАЖУ ДОМАШНІХ ТВАРИН
8.1. Продаж домашніх тварин повинен здійснюватися у спеці�

ально відведених місцях, що відповідають ветеринарно�санітар�
ним вимогам. 

8.2. У місцях продажу тварин повинні бути створені фізіологічні
умови, що відповідають виду тварини, її віку; підтримуватися необ�
хідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря,
режим вологості та вентиляція; оздоблювальні матеріали повинні
легко піддаватись дезінфекції; повинно забезпечуватись регуляр�
не прибирання та дезінфекція. 

8.3. Місця для продажу тварин повинні бути обладнані таким
чином, щоб тварину було видно, але при цьому до неї не було б фі�
зичного доступу третіх осіб. 

8.4. Забороняється продаж тварин у невизначених спеціально
для цього місцях 

9. ДІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОХОВАННЯМ АБО УТИЛІЗАЦІ�
ЄЮ ТРУПІВ ДОМАШНІХ ТВАРИН

9.1.Власники загиблих домашніх тварини повинні у 10�денний
термін письмово проінформувати про факт та причину смерті тва�
рини. Письмове повідомлення направляється в заклад, який здій�
снив реєстрацію домашньої тварини.

9.2. Не дозволяється викидати трупи тварин в контейнери для
збору сміття. 

9.3. Відшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням тру�
пів тварин, їх похованням або утилізацією проводиться за рахунок
власника домашньої тварини.

10. ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ ДОМАШНЬОЇ ХУДОБИ
10.1. Власники домашньої худоби зобов'язані: 
� утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та

прилеглі до них території;
� систематично проводити заходи боротьби з мухами та

гризунами;
� негайно повідомляти ветеринарну службу про кожен випадок

захворювання або загибелі сільськогосподарської тварини чи птиці;
� завозити на територію міської ради сільськогосподарських

тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;
� проводити забій худоби на організованих забійних пунктах або

власному подвір'ї, яке належать громадянам з обов'язковою очис�
ткою і дезінфекцією місця забою, при цьому продукти тваринниц�
тва використовуються тільки для особистих потреб.

10.2. Власникам домашньої худоби забороняється випасати
худобу або випускати без догляду на вулицю.

11. КОНТРОЛЬ 
11.1. Дільничні інспектори Києво�Святошинського РВ ГУ МВС

України 
11.1.1. Здійснюють контроль за дотриманням вимог цих Пра�

вил та інших нормативно�правових актів у цій сфері. 
11.1.2. Уповноважені на документування правопорушень у

сфері утримання тварин та надання адміністративних матеріалів
до адміністративних комісій для притягнення винних осіб до адмі�
ністративної відповідальності згідно з чинним законодавством. 

11.1.3. Здійснюють охорону громадського порядку під час ви�
лучення тварини за умов наявності рішення суду або на інших за�
конних підставах. 

11.1.4 Проводять інструктаж з мисливцями, які проводять відс�
тріл бродячих собак, по техніці безпеки та допомагають у організа�
ції відстрілу бродячих собак.

11.2. Заклади ветеринарної медицини в місті: 
11.2.1. Здійснюють контроль за додержанням юридичними та

фізичними особами ветеринарно�санітарних вимог. 
11.2.2. Забезпечують організацію проведення протиепізоотич�

них заходів. 
11.4.Районна санітарно�епідеміологічна служба: 
11.4.1. Проводить нагляд та здійснює прогноз епідемічної ситу�

ації із зооантропрогнозів на території міської ради та надає пропо�
зиції щодо її поліпшення. 

11.4.2. Забезпечує дотримання єдиних вимог щодо здійснення
санітарно�епідеміологічного нагляду. 

11.4.3. Проводить аналіз показників звернень населення за ме�
дичною допомогою з приводу укусів людей собаками і котами на
території міської ради. 

11.4.4. Складає в межах своїх повноважень протоколи (акти)
про порушення вимог санітарно�епідеміологічного стану примі�
щень відповідно до чинного законодавства. 

11.5. Суб'єкти господарювання, які здійснюють управління жит�
ловими будинками, об'єднання співвласників багатоквартирних
будинків тощо:

� у межах своїх повноважень здійснюють контроль за додер�
жанням цих Правил власниками тварин;

� забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних
приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для
запобігання проникненню до них тварин;

� організовують та забезпечують явку автотранспорту і собако�
лова для вивезення відстріляних собак.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ
12.1. За порушення даних Правил винні юридичні та фі�

зичні особи притягуються до адміністративної відповідаль�
ності у відповідності до ст. 152, ст. 154 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
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Біографія хору починається у
листопаді 1963 року. За свою
творчість хор удостоєний у 2006
році почесного звання народно�
го аматорського колективу. 

На жаль, вже давно немає тих,
хто його створював. Але хор жи�
ве! В ньому співають ветерани
війни та праці, невтомні бабусі�
трудівниці, вчителі та лікарі. За
плечима у кожної нелегкий жит�
тєвий шлях, багато хто із хорис�
ток розміняв восьмий чи навіть
дев'ятий десяток років. Але коли
починається пісня, то очі кожної
сяють вогником молодості й за�
палу.

Під час святкування ювілею
дякували тим, хто відіграв знач�
ну роль у створенні колективу:
голові ветеранської організації
Павлу Грогуленку та першому
художньому керівнику хору Пав�
ліні Шариковій, колишньому
заступнику міського голови Ле�
оніду Шелковському, баяністу
Ігорю Клименку, автору сценарі�
їв та організатору виступів Клав�
дії Чвертці. Значну роль для
творчого доробку хору мав
акомпаніатор Анатолій Пузир.

Директор Тарасівського бу�
динку культури Любов Рачин�
ська, яка стала наставником та
диригентом хору, поділилася
спогадами: "Мене запросили
підказати, порадити. Думала,

прийду і піду, але не змогла. Не
помилюсь, коли скажу, що про
кожну з жінок можна написати
окремий нарис. Серед хористів
є учасники бойових дій, колишні
в'язні німецьких концтаборів,
ветерани праці, діти війни, бать�
ки яких не повернулися з фрон�
ту. На жаль, пішли з життя пер�
ший керівник хору Павліна Ша�
рікова, Ольга Жукова, медсес�
тра, яка пройшла від Москви до
Берліна і розписалась на руїнах
Рейхстагу. Лідія Самофал, Тетя�
на Каменєва, Павло Грогуленко,
Сергій Гребінь". 

Святковий концерт підтвер�
див, що колектив вийшов на но�
вий рівень свого розвитку, нав�
чився передавати найтонші ню�
анси української пісні, став
справжнім осередком культури
та оптимізму, джерелом наснаги
для численних слухачів Боярки,
району та області.

Привітання та виступи друзів
"Надії", зокрема вокального ко�
лективу "Забірська берегиня",
доповнили атмосферу свята. 

Тож побажаємо талановитим
хористам щонайменше ще 50
років своїми піснями створюва�
ти чудовий настрій, хороше са�
мопочуття, лікувати серця світ�
лом, любов'ю та вселяти надію
на краще життя. 

Валентина Сіродан

НАРОДНОМУ ХОРУ "НАДІЯ" ) 50!
Жіночий хор ветеранів війни та праці "Надія" відсвяткував

свій п'ятдесятирічний ювілей. 
Глядачами та учасниками цієї події стали численні гості,

друзі та шанувальники колективу, зокрема 
і міський голова Тарас Добрівський.

Насиченою і різноманітною була програма
концерту 6 грудня, присвяченого романсу �
дивовижному жанру вокального мистецтва,
який потребує високої фахової підготовки не
тільки учнів, а й викладачів. Вокально�хоро�
вий відділ школи (керівник Ірина Демяниши�
на), де працює дев'ять педагогів, достойно
представив близько двадцяти номерів. 

Цього разу у концерті брали участь учні
школи Олексій Кулаковський, Олена Вознюк,
Альона Вишняк (клас Віталія Демянишина),
Маргарита Немченко, Валерія Гоц, Катерина
Фаюра (клас Ірини Демянишиної), Ольга
Дем'яненко, Євгенія Шенгоф (клас Надії
Алексеєнко). Особливу задушевність вико�
нання і зразок майстер�класу представили
на концерті романсу викладачі школи � Ірина

Демянишина, Надія Алексеєнко, Любов Сав�
чук, Вікторія Балик.

Боярська дитяча школа мистецтв славить�
ся і своїми друзями. На концерті романсу
кілька творів виконав соліст ансамблю кла�
сичної музики імені Б. Лятошинського Київ�
ського Будинку органної та камерної музики
Никодим Баршай.

Особливо слід відзначити високу профе�
сійну майстерність концертмейстерів � Анаїд
Москалюк, Інни Соколовської, Ірини Демя�
нишиної, Юлії Шуляренко (фортепіано), Ми�

хайла Кашука (баян). Вони акомпанували
пристрасно, з глибоким відчуттям особли�
вості жанру, допомагаючи супроводом
юним. 

Дружний, переважно молодіжний колек�
тив педагогів вокально�хорового відділен�
ня виявив гідний подиву зразок взаємоза�
мін � вони і грали, і співали, і розповідали
про історію світового романсу. Програма
була побудована так, що поряд класичного
романсу звучали чудові зразки романсу
сучасного російською, українською, італій�
ською мовами. Крім соло виконувалися і
дуети. 

На завершення хочу поділитися вражен�
ням від виступу Олексія Кулаковського (на
фото), вихованця Віталія Івановича Демя�
нишина, лауреата премії ім. Володимира
Самійленка. Славнозвісний романс"Гори,

гори, моя звезда" у його виконанні відкривав
концерт. І цей твір як для Олексія, так і для
концерту виявився щасливим, адже юнак не
тільки майстерно представив свій бас, а й
задав високий рівень виконавської майстер�
ності іншим учасникам концерту. Випускник
музичної школи минулого року, нині учень
Боярського коледжу екології і природних ре�
сурсів, Олексій Кулаковський продовжує
опановувати вокальне мистецтво у В. І .Де�
мянишина, співає також у церковному хорі
Свято�Михайлівської церкви.

Переповнена зала неодноразово гучними
"браво" вітала виконавців. 

Ніна Харчук,

заслужений журналіст України

БОЯРСЬКІ ЗІРКИ РОМАНСУ
Боярська дитяча школа мистецтв

(директор. І. О. Кузьменко) славиться
своїми конкурсами, тематичними
вечорами, звітнимита сольними

концертами. Ґрунтовну освіту дітям
протягом восьми років навчання дає
ціла когорта викладачів із фахових

дисциплін, а тому кожна презентація )
це не тільки демонстрація музичної

грамотності, а й виступи вже
самобутніх виконавців.

Це книга, як сказано в
передмові, про "п'яту сто�
рону світу", про "попутни�
ків" на шляху в нікуди, про
"мед поезії", про "вічне по�
вернення" на нескінчен�
ному шляху від себе до
себе. 

Народився Вла�
дислав Дорошен�
ко 1948 року в місті
Стаханов Луган�
ської області. З
1956 року � бояр�
чанин. Після закін�
чення школи нав�
чався в Київському інс�
титуті інженерів ци�
вільної авіації, закінчив Літера�
турний інститут ім. О. М. Горь�
кого у Москві, працював худож�
ником, музикантом, журналіс�
том, викладачем російської мо�
ви та літератури. З 1990 року �
ведучий першого в Україні "Те�
лефону довіри" та однойменної
рубрики в газеті "Комсомоль�
ское знамя". В 1991 році закін�

чив факультет психології
Київського педагогічного
університету ім. М. П. Дра�
гоманова, автор наукової

рубрики журналу "Трибу�
на".

Написав 11 книг:
психологічні нариси,
проза, вірші та пісні.
За глибиною осмис�

лення життєвих гра�
ней нова книга �

бездонна. У ній
постійно при�

сутній Тибет, є
посилання на
філософські
вчення та фі�
л о с о ф і в ,

звернення
до міфо�
логії, іс�

торії, поза�
часовий діа�

лог з кращими
умами людства, серед яких
земляки�українці: письменник�
фантаст Олесь Бердник, вла�
дика Володимир (Василь Ро�
манюк), вчитель від Бога і ди�
сидент радянських часів Іван
Коваленко, з якими автор був
знайомий особисто.

Радислав Кокодзей

ВЛАДИСЛАВ ДОРОШЕНКО 
ПРЕЗЕНТУВАВ НОВУ КНИЖКУ

"Поговорим об этом завтра" ) так
називається нова книга філософа 
і поета Владислава Дорошенка,

презентація якої нещодавно
відбулася в Боярському

краєзнавчому музеї.

"Полотна, які ведуть у юність". Так відгук�
нувся про виставку один із її відвідувачів. Ця
виставка боярська по духу. На ній представ�
лені різні роботи як за тематикою, так і міс�
цем написання. "Але практично в кожній ро�
боті впізнаєш той чи інший мальовничий ку�
точок боярського краю. Завдяки такому сво�

єрідному краєзнавству через живопис ав�
торство робіт Юрія Шпака визначається без�
помилково", � зазначали відвідувачі.

Виставка складалася з двох розділів: жи�
вописні полотна та роботи на бересті, які пе�
редають величність українських церков. Ос�
танні, на думку чи всіх присутніх, є своєрід�
ною візиткою Юрія Шпака.

Присутні на виставці відзначали цінність і

високу місію подібних зустрічей. Саме
на них майстри дають своєрідну путів�

ку в життя своїм молодим колегам та дру�
зям. Не стала винятком і ця виставка. Юрій
Шпак представив молодого скульптора Ми�
колу Новікова, який у Боярці проживає вже 5
років і закінчує Київську академію мистецтв.
Сподіваємося, що невдовзі ми матимемо
можливість відкрити для себе творчість ще
одного нашого земляка. 

Радислав Кокодзей

ПОЛОТНА, ЯКІ ВЕДУТЬ В ЮНІСТЬ
7 грудня в Боярському краєзнавчому

музеї відкрилась персональна
виставка живописних полотен

корінного боярчанина і професійного
художника Юрія Шпака.

Біографічна довідка

Юрій Шпак народився 1964 року в Боярці,
в родині відомого скульптора Георгія Шпака.
Навчався в художній республіканській школі
ім. Т. Г. Шевченка, у Кримському художньому
училищі ім. М. Самокиша, у Львівському по�
ліграфічному інституті ім. Федорова. Учас�
ник численних республіканських виставок
живопису, член Національної спілки худож�
ників України. 
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К о м а н д у
нашого ра�
йону пред�
ставляли 14
с п о р т с м е �
нів�боярчан.
Наша ко�
манда вис�
тупила успішно,
здобувши вісім
медалей, з яких 4
золоті, 3 срібні та 1 бронзова. 

Переможцями стали: Анаста�
сія Шуляк (вагова категорія до
69 кг.); Роман Олійник (56 кг);
Кирило Сергеєв (69 кг.); Артем
Малиновський (94 кг). 

Срібні медалі вибороли: Алекс
Лапань (62 кг), Андрій Душкін
(69 кг); Дмитро Полтавець (77
кг).

Бронзову медаль у впертій
боротьбі здобув Микита Бонда�
ренко (45 кг.). Усі спортсмени �
вихованці комунальної органі�
зації "Дитячо�юнацька спор�
тивна школа", яку очолює
Василь Коновалов. 

Заслужений тренер України
Сергій Тетянюк результатом зали�
шився задоволений. "Особливо

хотілося б ви�
ділити виступ
Насті Шуляк.
Попри юний
вік, у неї вели�
чезний потен�

ціал. Її результати �
одні з найвищих
серед дівчат її віку

та категорії за весь
час моєї роботи у

Боярці". 
Слід відзначити, що на

здобуття нових спортивних
вершин юну чемпіонку на�
дихнула її одноклубниця На�
таля Ромашко, яка теж почи�

нала кар'єру у боярській залі
для важкої атлетики. Сьогодні

Наталя � зірка світового рівня,
бере участь у найпрестижніших

змаганнях з бодібілдингу.
Анастасія продовжує славні
традиції важкоатлетів, які
впродовж 30 років трену�

ються у цій спортивній залі у
напівпідвальному приміщенні

Боярської ЗОШ № 3. 

Євген Левченко

СИЛА ТА ГРАЦІЯ ЮНОЇ АТЛЕТКИ
У Білій Церкві відбувся чемпіонат

Київської області з важкої
атлетики серед юнаків та

дівчат віком до 17 років.

Турнір організовано Киє�
во�Святошинською ДЮСШ
м. Боярки за підтримки від�
ділу у справах сім'ї, молоді
та спорту Києво�Свято�
шинсмької РДА, спортивної
громади Боярки та заслу�
женого тренера України
Юрія Цікаленка. 

З початком змагань учас�
ників привітали міський го�
лова Тарас Добрівський,
двократний олімпійський
призер з боротьби дзюдо
Роман Гонтюх, чемпіон Єв�
ропи з боротьби дзюдо Во�
лодимир Сорока, чемпіон
світу Нунзар Месаблішвілі,
один з перших тренерів�ор�
ганізаторів боротьби дзюдо
в Боярці Юрій Асмолов. 

Приємно відзначити, що в порів�
нянні з минулим роком турнір со�
лідно "виріс" чисельно: лише з Киє�
ва приїхало 6 команд! А крім них ще
13 команд з усієї України. Загальна
кількість учасників � 261! 

Золото здобули боярчани Сергій
Новак (вагова категорія 32 кг, тре�
нер � Р. Маціпура) та Артем Смовж
(46 кг, тренери � Маціпура, Смовж).

Срібло вибороли боярчани Олек�
сандр Калоян (60 кг, тренери � Р.
Маціпура, К. Балаян), Артем Сірик
(32 кг., тренер � Р. Маціпура).

Бронзовими призерами стали
боярчани Дмитро Бежанов (42 кг,
тренер � Смовж) та Олександр Ва�
сильєв (55 кг, тренер � Р. Маціпура).

Тренер Києво�Святошинської
ДЮСШ Роман Мацапура поділився

своїми враженнями: "Я відчуваю
велику гордість за своїх вихован�
ців. Та особливо хочу подякувати
директорові гімназії Світлані Сушко
за надану залу, а також учасникам і
батькам, які приїхали повболівати
за своїх синів, а відтак підтримати і
їх, і нас. Адже тільки завдяки спіль�
ним зусиллям вдалося найголовні�
ше: не просто провести турнір на
високому рівні, а й влаштувати для
наших хлопчаків справжнє спор�
тивне свято сміливих, спритних і
сильних, хай поки ще маленьких,
але справжніх чоловіків � майбут�
нього нашого українського дзюдо”. 

Ми долучаємося до привітань і
чекатимемо нових змагань, нових
перемог, які обов'язково принесе
всім нам Новий 2014 рік! 

Радислав Кокодзей

БОЯРСЬКІ ДЗЮДОЇСТИ СЕРЕД ЛІДЕРІВ
У спортивній залі Боярського НВК "Гімназія � ЗОШ І ст."

відбувся II Всеукраїнський турнір з боротьби дзюдо серед
юнакiв 2001�2003 та 2004�2005 р. н.

За кількістю завойованих призових місць юні дзюдоїсти�
боярчани посіли третє місце.

З відкриттям Чемпіонату
учасників привітали заступник
голови Києво�Святошинського
району Анатолій Іскоростен�
ський, заслужений майстер
спорту з легкої атлетики Іван
Гришин, чемпіонка Параолім�
пійських ігор в Лондоні Ольга
Шатило, віце�президент феде�
рації волейболу України Георгій
Поддєнєжний. 

Чемпіонат відкрили збірна
Києво�Святошинського району
та команда спортшколи Білої Церкви. Ра�
хунок � 3:0 на користь гостей. Під час дру�
гої зустрічі � команд Білої Церкви та Кос�
тополя � результат не змінився: знову 3:0
на користь волейболісток з Білої Церкви.
А наступного дня відбулася фінальна гра І
туру між командами Києво�Святошин�
ського району та Костополя. І знову � 3:0
на користь гостей.

Тренер збірної Києво�Святошинського
району В'ячеслав Отрішко зауважив: "По�
ки що перемогам радіють наші гості. Та
справа в іншому � якою ціною далася їм
ця перемога? Про це свідчить не рахунок,
а кількість забитих м'ячів. У наших гостей
мінімум по 12 тренувань на тиждень, тоді
як у нас � лише три. Погодьтесь, що наші

дівчата виглядали більш ніж достойно!"
Віце�президент федерації волейболу

України Георгія Поддєнєжний перекона�
ний: "Надзвичайно приємно, що в Україні
з'явилася ще одна сильна і надзвичайно
перспективна волейбольна команда дів�
чат � збірна Києво�Святошинського ра�
йону. В Чемпіонаті беруть участь сильні
команди. Але ваша команда, на мою
думку, обов'язково увійде до першої
п'ятірки. І це � як мінімум!"

Нам залишається лише зачекати, щоб
переконатися в правдивості цих слів, бо
попереду ще два тури дитячої ліги Чемпі�
онату України з жіночого волейболу на
початку наступного року. 

Радислав Кокодзей

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ СТАРТУВАВ
29�30 листопада у Боярці

відбувся І тур дитячої ліги
Чемпіонату України з
жіночого волейболу. 

Співробітники

Києво�Свято�

шинського РВ ГУ

ДСНС України у

Київській облас�

ті виконали при�

ємну місію від

імені Святого

Миколая. 19

грудня вони за�

вітали до Бояр�

ського фізкуль�

турно�спортив�

ного клубу інва�

лідів "Ікар", де

привітали зі свя�

том малечу з об�

меженими фі�

зичними можли�

востями. 

Фотофакт

Фотофакт

Не всі дітки зустріли день Св. Мико�

лая вдома � дехто захворів і навіть

потрапив до лікарні. Для них послан�

цями доброго Миколая стали співро�

бітники Центральної районної лікарні

Києво�Святошинського району. Від

їхнього імені дітей, які лікуються у

стаціонарі, поздоровили представ�

ники адміністрації та профспілкового

комітету. 

Доброго вам здоров'я, малюки!

Одним із традиційних спортивних
свят нашого міста є волейбольний
турнір пам'яті боярчанина Михайла
Красножона. Цьогорічний восьмий
турнір відбувся 15 грудня в спор�
тивній залі Києво�Святошинської
ДЮСШ, що на Молодіжній.

Захід відбувся за сприяння депутата
Київської облради Володимира Чечета
та Боярської міської організації Партії
регіонів, які й стали спонсорами турніру.

У турнірі взяли участь шість команд:
"Ветеран" (Боярка), "Промел" (Бояр�
ка), а також команди ДЮСШ "Макси�
мум", Вишневого, Білої Церкви та бо�
ярський "Фаворит".

За результатами зіграних матчів у І
підгрупі І місце виборола команда

"Промел" (Боярка), ІІ � "Ветеран" (Бо�
ярка). Відповідно у ІІ підгрупі перемож�
цями стали команда Білої Церкви (І
місце) та боярський "Фаворит". За
третє місце довелося поборотися
двом боярським командам � "Фавори�
ту" та "Ветеранам". У цій зустрічі моло�
дість перемогла досвід. Відтак призе�
рами турніру стали такі команди: І міс�
це � "Промел", ІІ � Біла Церква, ІІІ � "Фа�
ворит". 

Найголовніша нагорода турніру � пе�
рехідний кубок � і цього разу залишив�
ся в Боярці.

Та, як з'ясувалося, перемога в цьому
турнірі � річ приємна, але не головна.
"Всі матчі виявилися надзвичайно видо�
вищними, а учасники показали саме
думаючий волейбол. Фінальна зустріч
виявилася найгострішою, та кубок все
ж таки залишився в Боярці � в місті, яке
й проводить чемпіонат, � розповідає
ідейний натхненник турніру Олександр
Красножон. � Це товариський турнір, в
якому грають команди, де гравці добре
знають один одного. Саме так він і за�
думувався. Завдання було "не випусти�
ти" кубок з Боярки. Це, як кажуть, спра�
ва честі. І ми це завдання виконали". 

Радислав Кокодзей,
фото автора

ТУРНІР ПАМ'ЯТІ МИХАЙЛА КРАСНОЖОНА 
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ННооввиийй  рріікк  ттррааддииццііййнноо  вввваажжааєєттььссяя  ррооддиинннниимм

ссввяяттоомм..  ВВттіімм,,  ііннккооллии  ххооччееттььссяя  ччооггооссьь  ннооввооггоо..  ТТоожж
ддлляя  шшааннууввааллььннииккіівв  ааллььттееррннааттииввннооггоо  ссппооссооббуу
ззууссттррііччіі  ННооввооггоо  ррооккуу  ппррооппооннууєєммоо  ооззннааййооммииттииссяя  зз
ррееззууллььттааттааммии  ннаашшооїї  ппееррееддннооввооррііччннооїї  ррооззввііддккии..

ООттжжее,,  ддее  уу  ББоояяррцціі  ммоожжннаа  ззууссттррііттии  ННооввиийй  рріікк??
ЦЦееннттрр  ддооззввіілллляя  ""ММііккаа""::  тел. (093) 020*02*02

Новорічна програма з 22:00 і до ранку,
вартість від 280 грн. 

На столі: бутерброди із сьомгою, червона ікра,
овочеве та м'ясне асорті, гриби мариновані,
маслини, оливки, лимон, фрукти, пляшка
Шампанського та мінеральної води. 

Програмою передбачено: DJ, Дід Мороз,
Снігурка, жива музика, феєрверк, караоке,
лотерея "Золота лихоманка", шоу та конкурси. 

ККааффее**ббаарр  ""MMrr  PPeeppee""::  тел. (097) 781*96*36
Новорічна програма з 23:00 і до ранку,

вартість 300 грн. 
На столі: на Ваш смак на цю суму з меню. 
Програмою передбачено: найкраща ведуча,

незвичайний Дід Мороз, запальне шоу, яскравий
феєрверк та оригінальні подарунки. 

ККааффее  ""ЕЕккввааттоорр""::  тел. (067) 725*71*40
Новорічна програма з 23:00 до 5:00,

вартість 350 грн. з дорослого і 175 грн. з дитини. 
На столі: закуски, салати, гарячі страви,

бутерброди, вода, узвар. 
Програмою передбачено: DJ, Дід Мороз з 1:00

до 2:00, конкурси, дискотека, шоу*програма. 

ССппоорртт**ббаарр  ""ККааттоокк""::  тел. (097) 794*14*13
Новорічна програма з 22:30 до 5:00,

вартість 400 грн. 
На столі: меню кухні + алкоголь. 
Програмою передбачено: кавер*гурт "Play

boys", DJ Flesh, PS, розваги, конкурси, призи,
святковий салют. 
ЗЗааммооввллеенннняя  ппррииййммааююттььссяя  ддоо  2255  ггрруудднняя  22001133  ррооккуу..

ПП ОО СС ПП ІІ ШШ АА ЙЙ ТТ ЕЕ !!  

Здається в оренду кабінет
для організації навчання

дітей в приміщенні 
Боярської ЗОШ І�ІІІ ст. № 4,

що знаходиться 
за адресою: м. Боярка,
вул. 50�років Жовтня, 4.
Розмір кабінету 8 м2.

ЗАСНОВНИК – Боярська міська рада.

В.о. директора – Ганна КОВАЛЕНКО.

Головний редактор – Тетяна ЗУБКОВА.

Верстка – Інни НІКОЛЬНІКОВОЇ.

Адреса редакції: Київська обл., м. Боярка, 

вул. Молодіжна, 77, другий поверх. 

Телефон редакції 47�079. 

E�mail: boyarka�inform@ukr.net

Відповідальність за достовірність публікацій в газеті несуть
автори та рекламодавці. Редакція не листується із читачами та

залишає за собою право скорочувати, редагувати та
ілюструвати публікації на власний розсуд. Передрук матеріалів

дозволяється тільки за письмовою згодою редакції.

Реєстраційне свідоцтво 
КІ № 971 від 23.10.2006 р.

Віддруковано в друкарні

“Інтерекспресдрук”. 

Тираж 5000 прим.

Замовлення 

ОВЕН

Упродовж тижня вам доведеться зіш�
товхнутися з певними проблемами та від�
стоювати завойовані у професійній сфері
позиції.  Діючи виважено і помірковано,
ви зможете успішно з усім впоратися.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень обіцяє початися з гарних но�
вин, які відкриють перед вами нові обрії.
Контролюйте кожний крок, інакше сплеск
емоцій з наступними конфліктами прак�
тично неминучий.

БЛИЗНЮКИ

Ситуація на службі та у всіх сферах ді�
яльності буде стабільною, особливих
проблем виникнути не повинно. Цей пері�
од добре присвятити переосмисленню
окремих життєвих позицій.

РАК

Виявивши життєву мудрість, ви зможе�
те обернути свої слабкості на сильні сто�
рони. У непевних ситуаціях керуйтесь ло�
гікою та чітким розрахунком і у жодному
разі не піддавайтесь на провокації.

ЛЕВ

Сприятливий період для розширення
кола ділового співробітництва та вирі�
шення важливий питань з керівництвом.
Не відкладайте на завтра те, з чим цілком
успішно можете впоратись сьогодні.

ДІВА

Доволі успішний період. Без особливих
зусиль зможете досягти вершини слави і
пожинати плоди попередніх надбань.
Заслужений авторитет та визнання нади�
хатимуть вас до нових творчих злетів.

ТЕРЕЗИ

Ідеальний тиждень для того, щоб зай�
нятися підготовкою та реалізацією мас�
штабних планів. Ймовірне надходження
вельми привабливих пропозицій від пар�
тнерів та укладення вигідних контрактів.

СКОРПІОН

На цьому тижні ви можете виявитися
під тиском непередбачених обставин, які
внесуть у ваші плани суттєві зміни. Пози�
тивними подіями тижня буде активізація
ділових контактів.

СТРІЛЕЦЬ

Період, означений зростанням духов�
них, творчих і фізичних можливостей.
Підвищена працездатність, активність та
ініціативність стануть запорукою вагомих
результатів у професійній діяльності.

КОЗЕРІГ

Нервове та фізичне виснаження мо�
жуть стати причиною відчутного спаду
життєвих сил, тож слід подбати про пов�
ноцінне їх відновлення. Бережіть і любіть
себе більше — ви ж�бо у себе одні.

ВОДОЛІЙ

Гарний тиждень для прогулянок та по�
дорожей, знайомств з новими людьми і
отримання нових знань. Активізуючи рі�
шучість і діловитість, зможете досягти ва�
гомих результатів та відчутно наблизи�
тись до мети.

РИБИ

Наразі варто стримати ділову актив�
ність, у відносинах з оточуючими людьми
бути якомога доброзичливішими, тоді
зможете уникнути непотрібних чвар та
непорозумінь.

ГОРОСКОП
23 грудня � 29 грудняФото Олександра ПІДРУЧНОГО

009977  668866??2299??8888009977  668866??2299??8888
Вдовиченко 
Світлана Миколаївна

В кафе 

“НІ ПУХУ НІ ПЕРА”

тел.: 42�270

(067) 746�77�49

на постійну роботу потрібні:

КУХАР,
ОФІЦІАНТ

НН ААНН АА АА ЗЗ СС   «« ШШ ЕЕ ЛЛ ЛЛ »»АА ЗЗ СС   «« ШШ ЕЕ ЛЛ ЛЛ »»
ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

� касири торговельного залу
� оператори заправних станцій

Умови роботи:
� офіційне

працевлаштування;
� змінний графік

роботи;
� можливість

підвищення
кваліфікації та
кар'єрного росту;

� конкурентна
заробітна плата.

Вимоги до кандидатів:
� енергійність, 

лояльність і
комунікабельність;

� бажання та вміння
дотримуватися цілей і
стандартів у роботі
компанії.

Місцезнаходження: с. Віта Поштова
Контактні телефони: 067 � 247 � 91 � 28, 

067 � 322 � 99 � 42

РОБОТА
в притулок для тварин потрібен

чоловік по годуванню тварин
та прибиранню. 

з/п 1500 грн. + премії. 
Контактний телефон:

067 440 38 48 Катерина

 


  


















































  




ЗЗААППРРООШШУУЄЄЗЗААППРРООШШУУЄЄ
скуштуватискуштувати
справжнюсправжню

італійську піцуіталійську піцу
(від 43 грн. до 71 грн.)

ЗА АДРЕСОЮ:
вул. Шевченка, 24�б,

ТЕЛ.: (093) 480 00 37








ДДОО  УУВВААГГИИ  ББООЯЯРРЧЧААНН  ТТАА  ГГООССТТЕЕЙЙ  ММІІССТТАА!!
ССппоорртт**ббаарр  ""ККааттоокк""  ((006677))  884477**4444**7722  ззааппрроошшууєє  ддііттеейй  ннаа  ссввяяттоо  
ННооввооррііччннооїї  яяллииннккии  2288  ггрруудднняя  оо  1133::0000  ттаа  2299  ггрруудднняя  ообб  1111::0000..  
УУ  ппррооггрраамміі::  ННооввооррііччннаа  ккааззккаа,,  ііггррии,,  ккооннккууррссии  ++  ппооддаарруунноокк..  
ВВааррттііссттьь  ккввииттккаа  110000  ггррнн..
ЦЦееннттрр  ддооззввіілллляя  ""ММііккаа""  ппррооппооннууєє  ооррггааннііззааццііюю  ннооввооррііччнниихх  ккооррппооррааттииввіівв..  
ВВааррттііссттьь  **  ввіідд  113300  ггррнн..  зз  оодднніієєїї  ооссооббии..

ННООВВИИЙЙ  РРІІКК  ННЕЕ  ННАА  ДДИИВВААННІІННООВВИИЙЙ  РРІІКК  ННЕЕ  ННАА  ДДИИВВААННІІЗ н о в у  п о с п і ш а є  р і к  Н о в и й .З н о в у  п о с п і ш а є  р і к  Н о в и й .
В  н і ч  к а з к о в у  з а в і т а й т е  й  В и !В  н і ч  к а з к о в у  з а в і т а й т е  й  В и !
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