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УВАГА!
Передплатна ціна знижена

ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТУ СВОГО МІСТА

ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ$2013 ТРИВАЄ

1 МІСЯЦЬ $
4 ГРН

В історичній частині міста по вулиці Проле�

тарській, 73 сталося ущільнення ґрунту і виник�

ли провалля глиби�

ною до 2 м. На на�

пірному колекторі

нової каналізації

комунальним під�

приємством "Бо�

ярка�Водоканал"

всипано 6 самос�

кидів ґрунту і вже

7 квітня до 22 годи�

ни проблему було

вирішено. 

КОМУНАЛЬНИКИ 
ЗАЛИШАЮТЬСЯ НА ПЕРЕДОВІЙ

3 стор.

Шановні боярчани!
Ми з вами пережили дуже важку затяжну зиму.

Протягом цього часу траплялося різне: комуналь�
ники з чимось справлялися, а з чимось � ні. 

Враховуючи помилки та недоліки, маємо на�
мір придбати нову снігоприбиральну техніку.
Адже на обслуговуванні у комунальників 300 км
доріг, а їх кількома одиницями техніки прибира�
ти нереально.

Довгоочікуване потепління дозволило лише з 9
квітня 2013 року приступити до робіт з благоус�
трою. Зокрема розпочато ремонт проблемних ді�
лянок асфальтового покриття по вулицях Білого�
родській та Садовій. Плануємо до 1 травня при�
вести до належного стану усі центральні дороги
нашого міста. Хоча з коштами дуже важко, але ми
мусимо це зробити. 

20 квітня світова спільнота відзначає День дов�
кілля. Цього дня була заснована UNEP (United Nati�
ons Environment Programme) � Екологічна програ�
ма ООН, яка зараз є основним організатором та
ідеологом Дня довкілля.

Саме цього дня у Боярці відбудеться загальномісь�
кий суботник. І я закликаю усіх боярчан не бути бай�
дужими, вийти на вулиці, долучитися до цієї роботи і
прибрати місто. 

Контактний телефон штабу з благоустрою �
40�355. 

До участі в суботнику ми запрошуємо добро�
вольців, громадські організації, гаражні коопера�
тиви, садові товариства, кооперативні будинки,
ОСББ, підприємства та організації різних форм
власності, усіх підприємців, загальноосвітні шко�
ли, дошкільні навчальні заклади, медичні устано�
ви, релігійні громади.

Добрий господар до Великодніх свят завжди
прибирає у своїй оселі та довкола неї. Тож і ми
повинні цього дня прибрати сміття, посадити де�
рева, квіти, побілити бордюри, стовбури дерев,
привести до належного стану паркани біля своїх
будинків, щоб наше місто достойно зустріло
Великдень. 

Усі на суботник!

ЗВЕРНЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
ТАРАСА  ДОБРІВСЬКОГО

П е р е в а ж н а

більшість бо�

ярчан, яка не

має власного

автотранспор�

ту, залежна

від якості ро�

боти автопе�

ревізників. То�

му люди готові

з розумінням поставитися до конструк�

тивних дій як з боку самих перевізників,

так і влади, спрямованих на покращення

у цій сфері.

ЗАХИСТИЛИ 

МІСЦЕВИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ

"У Зоні … людська

сутність � як це було на

війні � розкривалася

г р а н и ч н о ш в и д к о :

…пишномовні базі�

ки… виявлялись зви�

чайними боягузами і

покидьками, а тихі,

непримітні трудяги �

справжніми героями.

…Взяти хоча б старого

пожежника, "діда" �

Григорія Матвійовича

Хмеля…" 

ДЕРЕВА 
ПОРОСЛИ У НЕБО

4 стор. 10 стор.

Міський голова Боярки Тарас Добрівський 12 квітня
провів зустріч з представниками ОСББ з питань благо�
устрою, тарифів, проведення загальноміського субот�
ника 20 квітня тощо. Зокрема йшлося про необхідність
налагодити тісну співпрацю виконкому Боярської місь�
кої ради з керівниками об'єднань співвласників бага�
токвартирних будинків. 

Насамперед присутніх закликали послідовно до�
тримуватися затверджених сесією тарифів, доводити
їх до відома усіх мешканців. Будь�які порушення не�
можливі, адже це вкрай негативно позначається на
міському бюджеті, його збалансованості. 

Було наголошено, що наше місто вступило в пору
весняного прибирання, яке має надати нової якості
довкіллю. Після затяжної зими маємо багато проблем і
значний дефіцит коштів. До травневих свят усі мусять
докласти максимальних зусиль, аби Боярку причепу�
рити, а отже будемо усі разом чистити, мити, фарбува�
ти, білити, саджати. "Звичайно, залишаються великою
проблемою дороги. Сподіваюсь, � зауважив міський
голова, – до травня вони будуть у належному стані". 

Велике навантаження лягло на комунальників, поз�
бавлених належної кількості техніки. Керівники ОСББ
повинні мобілізувати "гвардію" жителів з багатоквар�
тирних будинків, які можуть надати суттєву допомогу
КП "Боярське ГВУЖКГ". 

Міський голова повідомив, що найближчим часом
буде облаштовано автостоянку біля гімназії. На часі
вирішувати проблеми й з іншими майданчиками для
наших авто, зокрема й по вул. Білогородській, 19�а.

Тарас Добрівський закликав "вчити приватний сек�
тор" щодо поводження зі сміттям. Не секрет, ми  часто
бачимо ухиляння приватників від сумлінного виконан�
ня правил вивезення сміття. Наше майбутнє � розділь�
не сортування відходів, але до цього слід привчати бо�
ярчан вже сьогодні.

"До міської ради  постійно надходять звернення
громадян, � зауважив Тарас Григорович, � в яких вони
нарікають на численні проблеми в міському госпо�
дарстві. Закликаю вас долучитися до їх вирішення.
Тільки разом ми наведемо лад в нашому місті. Приєм�
на новина: РДА пообіцяла придбати для Боярки одну
снігоприбиральну машину та один сміттєвоз. 

На принциповій гострій розмові у міського голови
були присутні керівники ОСББ В. Яровий, І. Марценюк,
Н. Куликова, В. Немчук, О. Мельник та інші. Вони пос�
тавили Тарасу Добрівському багато запитань, внесли
слушні пропозиції.

НАШЕ МІСТО ОЧІКУЄ
ЗЛАГОДЖЕНИХ ДІЙ
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ЯК ПРАЦЮЄ ПОШТА
Виконком Боярської міської ради сво�

їм рішенням від 9 квітня 2013 року № 21/7
за погодженням із Центром поштового
зв'язку № 11 встановив режим роботи від�
ділень поштового зв'язку на території міс�
та Боярка:

РОБОТА ДНЗ 
ПО�ЛІТНЬОМУ

АКТУАЛЬНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"Боярське ГВУЖКГ"

Виконавчий комітет Бояр�
ської міської ради, розгля�
нувши лист начальника КП
"БГВУЖКГ" Богуславсько�
го В. П. щодо встановлення
вартості платних послуг, що
не входять до переліку робіт
(послуг) з утримання будин�
ків, споруд та прибудинко�
вих територій, відповідно до
пп. 2, п. а) і пп. 2, п. б) ст. 28
Закону України "Про місце�
ве самоврядування в Украї�

ні", враховуючи подані роз�
рахунки вартості прибиран�
ня 1 м

2
площі ім. Леніна та

вул. Хрещатик м. Боярка,
прийняв рішення від 9 квітня
2013 року № 22/1. Ним
встановлено вартість плат�
них послуг, що не входять до
переліку робіт (послуг) з ут�
римання будинків, споруд та
прибудинкових територій,
що складає 4,38 грн за 1 м2.

ЗАТВЕРДЖЕНО ТАРИФИ 
НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

Відділення "Боярка�основне"

08150, м. Боярка, вул. Хрещатик, 7, тел.: 35�487

початок роботи з 9�00

перерва на обід з 13�00 до 14�00

закінчення роботи 18�00

в суботу з 9�00 до 17�00

перерва на обід з 13�00 до 14�00

вихідні дні неділя

Відділення №1

08151, м. Боярка, вул. Ворошилова, 26, тел.: 41�371

початок роботи з 9�00

перерва на обід з 13�00 до 14�00

закінчення роботи 19�00

в суботу з 9�00 до 17�00

перерва на обід з 13�00 до 14�00

вихідні дні неділя

Відділення №2 
08152, м. Боярка, Сільгосптехнікум, тел.: 36�442

початок роботи з 12�00

перерва на обід без перерви

закінчення роботи 15�00

в суботу з 12�00 до 15�00

перерва на обід без перерви

вихідні дні неділя, понеділок, середа

Відділення №3 

08153, м. Боярка, вул. Білогородська, 43, тел.: 41�332

початок роботи з 9�00

перерва на обід з 14�00 до 15�00

закінчення роботи 19�00

в суботу з 9�00 до 17�00

перерва на обід з 14�00 до 15�00

вихідні дні неділя, понеділок

Відділення №4

08154, м. Боярка, вул. Білогородська, 11�а, тел.: 40�192

початок роботи з 9�00

перерва на обід з 14�00 до 15�00

закінчення роботи 18�00

в суботу з 9�00 до 17�00

перерва на обід з 14�00 до 15�00

вихідні дні неділя

Підведені підсумки сплати мешканцями житлово�
го фонду за житлово�комунальні послуги та виве�
зення твердих побутових відходів у березні 2013
року.

Найгірше оплатили послуги мешканці будин�

ків:

� вул. Гоголя, 52 � 41 %;
� вул. Дежньова, 50 � 50 %;
� вул. Гоголя, 50 � 51 %;
� вул. Щорса, 27 � 55 %.
Серед багатоповерхових будинків низькі по�

казники:

� вул. Дежньова, 5 � 72 %.
Не проводять оплату за вивезення твердих побу�

тових відходів мешканці 34 будинків з обмеженим
наданням житлово�комунальних послуг, у тому числі
будинків у районі Коледжу екології і природних ре�
сурсів: 1�а, 2, 5, 6, 8, 10, 17, 18.

Постають питання: а куди вивозиться сміття або
хто сплачує за вивезення?

Найбільша заборгованість накопичилась у

мешканців будинків:

� вул. Лінійна, 28 � 252,6 тис. грн;
� вул. Білогородська, 27 � 227,7 тис. грн;
� вул. Білогородська, 25 � 220 тис. грн;
� вул. Сєдова, 9 � 178 тис. грн;
� вул. Білогородська, 23 � 147 тис. грн.

КП "Боярське ГВУЖКГ" продовжило активне при�
бирання житлового фонду.

На 5 квітня 2013 року прибрані:

� приміщення ліфтових � 21 шт;
� підвальні приміщення та технічні поверхи 8 бу�

динків: вул. Сєдова, 9, 11, 13; вул. Молодіжна, 76,
69; вул. Лінійна, 30; вул. Волгоградська, 20; 

� вул. Білогородська, 23.

Крім того КП "БГВУЖКГ" здійснило:

� встановлення централізованої засувки вводу
холодної води в будинок по вул. Б. Хмельницького,
113;

� ремонт покрівлі даху, пошкодженого буревієм:
Молодіжна, 16, кв. 34.

Виконавчий комітет Боярської міської ради, керуючись
пп. 1 п. а) ст. 32 Закону України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні", для проведення ремонтних робіт та на�
лежної підготовки дошкільних навчальних закладів міста
до нового навчального року, рішенням від 9 квітня 2013
року № 21/5 затвердив режим роботи ДНЗ міста на літній
період 2013 року. 

ГРАФІК РОБОТИ

ДНЗ м. Боярка в літній період 2013 року

№ п/п Назва закладу
Період закриття для
проведення ремонту

1 ДНЗ "Лісова казка" 1 липня  � 31серпня 

2 ДНЗ "Даринка" 1 липня  � 31серпня 

3 ДНЗ № 4 "Берізка" 1 червня � 30 червня

4 ЦРД №5 "Джерельце" 1 липня  � 31серпня 

5 ДНЗ "Іскорка" 1 липня  � 31серпня 

6 ДНЗ "Спадкоємець" 1 липня  � 31серпня 

7 Школа�садок  НВО�1 1 липня  � 31серпня 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 9 квітня 2013 року                                                     № 21/3
м. Боярка

Про проведення весняного двомісячника санітарної

очистки та благоустрою м. Боярка

Керуючись пп. 7 п. а) ст. 30 Закону України "Про місцеве са�
моврядування в Україні", відповідно до Правил благоус�
трою, затверджених рішенням ХІV сесії Боярської міської
ради № 14/701 від 24 листопада 2011 року, � 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Провести весняний двомісячник благоустрою та по�
ліпшення санітарного стану території м. Боярка у термін
з 10 квітня по 31 травня 2013 року.

2. Затвердити штаб координації робіт з проведення весня�
ного двомісячника з благоустрою міста згідно з Додатком 1.

3. Затвердити заходи з проведення весняного двомісяч�
ника з благоустрою міста згідно з Додатком 2.

4. 20.04.13 р., 27.04.13 р., 18.05.13 р., 25.05.2013 р. про�
вести міські суботники благоустрою із залученням підпри�
ємств, громадських організацій та шкіл м. Боярка.

5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету
виділити кошти на проведення двомісячника з благоус�
трою, передбачені бюджетом міста на 2013 рік.

6. Щоп'ятниці проводити засідання штабу координації ро�
біт весняного двомісячника з благоустрою та санітарної
очистки міста.

7. Підсумки проведення весняного двомісячника розгля�
нути на засіданні виконкому.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника міського голови Давиденка М. І.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                 Т. Г.  ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток 1 
До рішення виконавчого 

комітету 
№ 21/3 від 9 квітня 2013 р. 

ШТАБ

координації робіт весняного двомісячника з благоус�

трою та поліпшення санітарного стану міста

Давиденко М. І. � голова штабу, заступник міського голови;
Євлашевська Н. В. � заступник голови штабу, майстер з

благоустрою КП "БГВУЖКГ";
Помін К. Н. � секретар штабу, майстер КП "БГВУЖКГ". 
Члени штабу:

Мазурець В. В. � головний спеціаліст з житлово�кому�

нальних питань Боярської міської ради; 
Білан В. В. � начальник відділу санітарного нагляду Києво�

Святошинського районного управління ГУ Держсанепід�
служби у Київській області; 

Богуславський В. П. � начальник КП "БГВУЖКГ"; 
Павлусь В. І. � директор КП "Боярка�Водоканал"; 
Музика С. О. � заступник начальника з благоустрою КП

"БГВУЖКГ"; 
За згодою � дільничні інспектори Києво�Святошинського

РВ МВС України у Київській області. 
Заступник міського голови                М. І. Давиденко

Додаток 2
До рішення виконавчого

комітету
№ 21/3 від 9 квітня 2013 р. 

ЗАХОДИ

проведення двомісячника санітарної очистки 

та благоустрою території міста Боярка

1. Затвердити міський штаб з організації та проведення
двомісячника санітарної очистки та благоустрою території
міста Боярка.

2. Закріпити за керівниками підприємств усіх форм влас�
ності прилеглі території, майдани, вулиці, місця громад�
ського користування та відпочинку згідно з розробленою
схемою та зобов'язати підприємства впорядкувати закріп�
лені території.

3. Провести загальноміські суботники з впорядкування
парків міста.

4. Закріпити пам'ятники міста та прилеглі до них території
за громадськими організаціями міста з метою проведення
їх в належний санітарний стан.

5. Провести збори підприємств з метою інформування
про заходи з проведення двомісячника санітарної очистки
та благоустрою території міста Боярка та згоди підприємців
щодо участі в цих заходах.

6. Зобов'язати садові товариства впорядкувати прилеглі
території.

7. Зобов'язати мешканців приватного сектора впорядку�
вати подвір'я та прилеглі території.

8. Житловим кооперативам організувати та провести су�
ботники з впровадження прилеглих до будинків території,
підрізання дерев, кущів, побілку бордюрів, озеленення при�
будинкових територій.

9. У рамках двомісячника провести конкурси:
� на краще приватне подвір'я;
� на кращого двірника;
� на будинок зразкового санітарного порядку. 
10. КП "Боярка�Водоканал": 
� провести благоустрій територій, прилеглих до виробни�

чих баз; станцій водозабору, КНС, очисних споруд;
� провести облаштування та благоустрій артсвердловин;
� відновити дорожнє покриття в місцях проведення ре�

монтних робіт на мережах водозабезпечення та водовідве�
дення;

� провести благоустрій території біля адміністративної
будови по вул. Білогородській;

11. КП "Боярське ГВУЖКГ":
� організувати прибирання прибудинкових територій

двірниками;
� проводити санітарну очистку закріплених вулиць;
� забезпечити вивезення сміття з приватного сектора;
� провести демонтаж рекламних щитів та МАФів, вста�

новлених без дозволу;
� відновити дорожнє покриття в місцях проведення зе�

мельних робіт на мережах теплозабезпечення;
� своєчасно проводити реконструкцію, ремонт та утриму�

вати в належному стані всі вулиці, дороги, шляхопроводи,
переходи, технічні засоби регулювання дорожнього руху,
зовнішнього освітлення, водопостачання і водовідведення;

� зберігати діючі та створювати нові об'єкти зеленого бу�
дівництва з урахуванням вимог ландшафтної архітектури та
садово�паркового мистецтва, максимально зберігати зеле�
ні насадження;

� проводити будівництво та утримувати в належному ста�
ні спортивні споруди для мешканців мікрорайонів та у под�
вір'ях; 

� своєчасно проводити заходи щодо підготовки житлово�
го фонду, об'єктів житлово�комунального господарства і со�
ціальної сфери до сезонної експлуатації;

� забезпечити утримання територій та об'єктів міської
інфраструктури, в тому числі меморіалів, братських могил і
кладовищ у зразковому технічному і санітарному стані; 

� забезпечити наявність та належний технічній стан ін�
формаційних показчиків � назв вулиць, будинкових ліхтарів,
під'їздів; 

� утримувати в належному технічному стані дошки оголо�
шень на будинках, прибудинкових територіях та своєчасно
проводити їх ремонт;

� забезпечити встановлення дощок оголошень біля кож�
ного багатоповерхового житлового будинку. 

12. Києво�Святошинський комбінат комунальних
підприємств:

� забезпечити ліквідацію стихійних сміттєзвалищ;
� організувати прийом сміття з приватного сектора під

час проведення двомісячника санітарної очистки та благо�
устрою території міста Боярка.

13. Забезпечити участь школярів та освітян у заходах
двомісячника. 
Заступник міського голови                           М. І. Давиденко
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ІНФОРМУЄДАІ

Зелені насадження на території
нашого міста видаляються за рі�
шенням виконкому Боярської
міської ради на підставі ордера та
акта обстеження зелених насад�
жень. При цьому міська влада ке�
рується постановою Кабінету Мі�
ністрів України  “Про Порядок ви�
далення дерев, кущів, газонів і
квітників у населених пунктах" від
1.08.2006 року №1045 (пункти 3, 7). 

Акт обстеження подається на
погодження до територіального
органу Міністерства екології та
природних ресурсів України. 

Постійно діюча комісія виконко�
му з питань обстеження аварій�
них, сухостійних та хворих дерев у

Боярці проводить огляд дерев,
розташованих за певною адре�
сою, та складає відповідний акт. 

Виконком Боярської міської ради із
супровідним листом направляє акт
обстеження вказаних зелених насад�
жень, що підлягають видаленню, на
погодження до Управління охорони
навколишнього природного середо�
вища в Київській області. 

І лише після того, як погоджений
Акт обстеження зелених насад�
жень надходить від Управління
охорони навколишнього при�
родного середовища в Київській
області, виконком Боярської місь�
кої ради ухвалює рішення про ви�
далення дерев. 

МІСЬКІ ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ – 
НА КОНТРОЛІ

З 11 квітня по вулиці Білогород�
ській відновлено роботи із заміни
та встановлення бордюрного ка�

меня. Йдеться про ділянку дороги
довжиною 450 м в обидва боки від
круга по вул. Білогородській. 

Роботу виконує
бригада будівельної
компанії "Галакти�
ка". За словами ро�
бітників, один бор�
дюр важить 100 кг і
за день вони можуть
покласти близько
120 м.

Нагадаємо, що
старий бордюрний
камінь було демон�
товано ще торік до
настання великих
снігопадів.

ТРИВАЄ РЕКОНСТРУКЦІЯ
ВУЛИЦІ БІЛОГОРОДСЬКОЇ В історичній частині міста по

вулиці Пролетарській, 73 стало�
ся ущільнення ґрунту і виникли
провалля глибиною до 2 м. На
напірному колекторі нової кана�
лізації комунальним підприємс�
твом "Боярка�Водоканал" вси�
пано 6 самоскидів ґрунту і вже
7 квітня до 22 години проблему
було вирішено. 

10 квітня 2013 року по вулиці
Хрещатик поблизу Київського
обласного спеціалізованого
будинку дитини під час обвалу
самопливного колектора зу�
силлями КП "Боярка�Водока�
нал" проведено капітальний ре�
монт колодязя самопливної ка�
налізації на глибині понад 6 м. 

Роботи виконувалися під керівництвом начальника дільниці "Боярка�Водоканал"
О. В. Години, слюсарями А. О. Лосем, П. І. Грегулею та машиністом екскаватора В. М. Стад�
ником.

Завдяки злагодженим діям проведено оперативні роботи з капітального ремонту без
відключення міста від водопостачання та водовідведення. 

КОМУНАЛЬНИКИ 
ЗАЛИШАЮТЬСЯ НА ПЕРЕДОВІЙ

КП "Боярка�Водоканал" повідомляє, що
найближчим часом розпочинаються пла�
нові роботи з обмеження послуг водопос�
тачання та водовідведення боржникам
підприємства. 

Сумлінна частина споживачів оплачує за
отримані послуги вчасно, без затримок та
в повному обсязі. Але деякі  громадяни
міста вважають за можливе отримувати
послуги безоплатно. Така категорія спо�
живачів, користуючись водою та каналіза�
цією в кредит, має чималу заборгованість
та тим самим поглиблює фінансову кризу
підприємства. 

Адміністрація КП "Боярка�Водоканал"
закликає мешканців міста до вчасних роз�
рахунків за водопостачання та водовідве�
дення, а також наголошує на необхідності
термінового погашення заборгованості. 

Споживачі з приватного сектора, де бу�
дуть проводитись обмеження, заборгу�
вали КП "Боярка�Водоканал" станом на 15
квітня 2013 року близько 330 тис. грн. 

Шановні споживачі! Наголошуємо, в ра�
зі отримання Вами акту�попередження, не
залишайте його без розгляду, а подбайте
про своєчасну оплату.

Платежі за водопостачання та водовід�
ведення приймають усі фінансові устано�
ви нашого міста.

Будь�які питання щодо заборгованості
та оплати ви можете уточнити у відділі
збуту КП "Боярка�Водоканал". 

Приймальні дні: понеділок, середа, п'ят�
ниця, 1�ша та 2�га субота кожного місяця. 

Телефон для довідок: 46�966.

Адміністрація КП "Боярка�Водоканал"

ДО ВІДОМА СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

УВАГА! НА ДОРОЗІ ПІШОХОДИ ТА ВЕЛОМОТОТРАНСПОРТ!

У період з 15 квітня до 15 травня 2013 року у Київській області прово�
дитимуться профілактичні заходи серед пішоходів та водіїв вело� та мо�
тотранспорту. 

Тому відділення ДАІ Києво�Святошинського РВ ГУМВС нагадує: 
Пішоходи! При русі у темний час доби і в умовах недостатньої види�

мості рекомендуємо облаштувати верхній одяг чи особисті речі світло�
відбиваючими елементами. Особливо важливо використовувати такі
елементи на одязі ваших дітей.

Мотоциклісти! Ніколи не обганяйте праворуч, завжди надягайте повну
захисну екіпіровку. Пам'ятайте: їзда по розділовій смузі в пробці � смер�
тельно небезпечний маневр.

За інформацією, 

наданою відділенням ДАІ 

Києво�Святошинського РВ ГУМВС

З метою координації робіт та
контролю за проведенням весня�
ного двомісячника благоустрою
при КП "Боярське ГВУЖКГ" нака�
зом по підприємству № 66 від
08.04.2013 р. створено комісію,
яку очолює в. о. головного інжене�
ра С. В. Караповський.

Передбачені заходи по житлово�
му фонду:

� прибирання підвальних примі�
щень, технічних поверхів, сходо�
вих клітин житлових будинків;

� наведення порядку на прибу�
динковій території, очищення те�
риторії від чагарників, кронування
насаджень;

� поновлення асфальтового пок�
риття прибудинкової території.

Передбачені заходи з благоус�
трою: 

� прибирання вулиць, території
для об'єктів та закладів соціальної
інфраструктури;

� ліквідація стихійних сміттєзва�
лищ;

� прибирання парків Перемоги,
Т. Шевченка, підрізання кущів,
кронування дерев;

� прибирання прибордюрної те�
риторії та території на виїзді з міста;

� побілка дерев, бордюрів;
� облаштування клумб, посадка

квітів, кущів, дерев;
� ямковий ремонт доріг;
� спільно з громадським форму�

ванням "Боярська варта" виявлен�
ня порушників правил благоус�
трою міста, застосування до них
заходів, передбачених чинним за�
конодавством України.

Станом на 15 квітня 2013 р. з по�
чатку двомісячника:

� прибрано 16 будинків;
� наведений порядок на прибу�

динковій території 24 будинків;
� проведено ямковий ремонт до�

ріг: заасфальтовано близько 240
кв. м, використано 15 т асфальту �
вул. Жовтнева, Київська, Шевчен�
ка, Білогородська;

� замінено та встановлено 15 до�
рожніх знаків по вул. Білогород�
ській, 40 років Жовтня, Молодіж�
ній, 50 років Жовтня;

� вивезення гілля по вул. Моло�
діжній;

� кронування та знесення 26 де�
рев вул. Білогородська, Сєдова.

БЛАГОУСТРІЙ У ЦИФРАХ ТА ФАКТАХ

ІНФОРМУЄКП “БГВУЖКГ”

Боярка � одне з перших міст в області, де
розпочали ремонт доріг. Про це повідомив
представник ТОВ "Ремшляхбуд�21" � під�
рядної організації, яка на замовлення Бо�
ярської міської ради займається ремонтом
автодороги на кругу по вул. Білогородській
при в'їзді до нашого міста.

9 квітня 2013 року проблемні ділянки ас�
фальту було знято. За словами підрядни�
ків, найближчим часом зачищені від зруй�
нованого асфальтового покриття ділянки
доріг будуть заасфальтовані. 

Наступним місцем роботи для ремонтни�
ків стане ділянка дороги по вул. Садовій.

ПРОБЛЕМНІ ДІЛЯНКИ 
БОЯРСЬКИХ ДОРІГ –

ВІДРЕМОНТУЮТЬ
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Під час наради усі, хто
мав запитання щодо бла�
гоустрою у місті, отримав
вичерпні відповіді від пер�
шого заступника міського
голови Валерія Скочка та
керівників комунальних
підприємств міста. 

Присутніх закликали до�
нести до жителів міста
думку про необхідність до�
лучитися до прибирання
Боярки � нашого спільного
дому.

"Кожен повинен прибра�
ти, перш за все, біля своєї
оселі. А крім цього долучи�
тися до прибирання тери�
торій громадського корис�

тування. Особливу увагу
буде приділено прибиран�
ню обох міських парків,
пам'ятних та меморіальних
місць, територій біля тор�
говельних центрів, нав�
чальних закладів тощо, �
зазначив Валерій Скочко. �
Традиційно за участю де�
путатського корпусу та
міської організації Партії
регіонів відбудеться при�
бирання узлісся, прилегло�
го до вул. Хрещатик". 

Було наголошено також
на необхідності відокрем�
лювати побутове сміття від
гілля та листя, оскільки
розглядається можливість

їх утилізації на різних полі�
гонах. 

Валерій Скочко підкрес�
лив, що все сміття, зібране
під час суботника, буде ви�
везено. "Якщо ваша орга�
нізація зможе сама вивез�
ти сміття � ми будемо вдяч�
ні вам за допомогу. Якщо ж
ні � то ми знайдемо можли�
вість зробити це самі".

Іще одне прохання до
всіх добровольців: прихо�
дити на суботник, по мож�
ливості, з власним інвента�
рем. 

На завершення заступ�
ник міського голови Вале�
рій Дубовецький наголо�
сив, що роботи протягом
двомісячника благоустрою
вистачить на всіх. А наго�
родою усім нам буде чисте
місто. 

Інф. “Боярка Інформ”

НАГОРОДА � ЧИСТЕ МІСТО
17 квітня в актовій залі Боярського НВК "Гімна�

зія � ЗОШ І ст." відбулася зустріч заступників
міського голови з громадським активом міста,
представниками установ, організацій, підпри�
ємств. Мова йшла про організацію загальномісь�
кого суботника, який відбудеться 20 квітня.
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Разом із тим порушення в
роботі перевізників та кон�
фліктні ситуації, що у зв'язку із
цим виникають, боляче вдаря�
ють, у першу чергу, по пересіч�
них громадянах. Так, приміром,
сталося наприкінці лютого, ко�
ли власники 15 автобусних
маршрутів розпочали страйк,
аби привернути увагу органів
влади до цієї гострої соціаль�
ної проблеми.

Боярка також потрапила до
епіцентру подій. Того дня ти�
сячі жителів нашого міста, які
користуються приміськими
маршрутами № 367, 368 та
825, не змогли вчасно потра�
пити на роботу. Як виявилося,
ця проблема, як і будь�яка ме�
даль, має два боки. Спробує�
мо об'єктивно поглянути на
неї.

У Києво�Святошинському ра�
йоні понад 15 років працюють
підприємства, які надають пос�
луги з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом.
Серед них приватне підпри�
ємство "Агробудтранс", яке
працює на маршруті № 825. 

Зрозуміло, що конкуренція у
бізнесі автоперевезень така ж
жорстка, як і будь�де. Тож в
2011 році на ринку пасажир�
ських автоперевезень почали
з'являтися новостворені під�
приємства, які в будь�який
спосіб намагалися заволодіти
діючими маршрутами, що бу�
ли створені і «накатані» інши�
ми перевізниками. З точки зо�
ру місцевих перевізників, такі
дії можна розцінити як спробу
зняти вершки без докладання
жодних зусиль.

Так, невідоме на ринку паса�
жирських автоперевезень під�
приємство ТОВ "Стар�Авто�
Транс" в 2011 році почало пра�
цювати на одному з маршрутів
нашого району. 

Значно ускладнили ситуацію
на ринку перевезень технічні
помилки, допущені при роз�
гляді конкурсних пропозицій
претендентів обласного кон�

курсу на перевезення пасажи�
рів на автобусних маршрутах
загального користування,
який відбувся 07.08.2012 року.
Тоді ТОВ "Стар�Авто�Транс"
було помилково проголошено
переможцем курсу по чоти�
рьох маршрутах, зокрема по
маршруту № 825.

Це рішення конкурсної комі�
сії було перевірене Прокурату�
рою Київської області. В ре�
зультаті було названо підстави
для недопущення ТОВ "Стар�
Авто�Транс" до участі у кон�
курсі. 

У свою чергу конкурсний ко�
мітет провів декілька засідань,
на яких публічно переглядав
конкурсні пропозиції претен�
дентів та колегіально прийняв
рішення про недопущення
ТОВ "Стар�Авто�Транс" до
участі в конкурсі, що відбувся у
серпні 2012 року, а перемож�
цем по маршруту № 825 одно�
голосно визнав місцевого пе�
ревізника ПП "Агробудтранс".

Ці рішення конкурсного ко�
мітету оформлено відповід�
ним протоколом та введено в
дію розпорядженням Київ�
ської обласної державної ад�
міністрації від 22.03.13 № 104.
Згідно з документом, договір з
ТОВ "Стар�Авто�Транс" на ор�
ганізацію перевезень пасажи�
рів на автобусному маршруті
загального користування
№ 825 розірвано достроково.

Цьому передувала доволі
жорстка та затяжна боротьба
місцевого перевізника та за�
їжджого конкурента. В хід ішли
різні методи: від залякування
та відвертого переманювання
водіїв до спроб фізичного за�
хоплення контролю над мар�
шрутом. 

Так, 14 лютого 2013 року то�
вариство подало на початкову
зупинку маршруту № 825 в
м. Боярка шість автобусів
марки “Мерседес” та силоміць
намагалося приступити до ро�
боти. Хочеться наголосити,
що на місці події перебували

представники ГФ "Боярська
варта", правоохоронних орга�
нів та співробітники Держав�
тоінспекції. Завдяки цьому
вдалося відмінити сценарій
силового захоплення автобус�
ного маршруту. Представники
ТОВ "Стар�Авто�Транс" не ри�
зикнули відверто чинити про�
типравні дії і змушені були за�
лишити Боярку. 

Наступна спроба розпочати
роботу на маршруті № 825
планувалася на 6 квітня 2013
року. І це вже після розірвання
договору з ТОВ "Стар�Авто�
Транс" на організацію переве�
зень пасажирів на автобусно�
му маршруті загального ко�
ристування № 825. 

О сьомій ранку на кінцевій
зупинці в Боярці на непроха�
них гостей знову чекали пред�
ставники ГФ "Боярська варта".
Тож ТОВ "Стар�Авто�Транс" не
ризикнуло реалізувати свій
план та обмежилося проти�
правною агітацією. Так на міс�
цевому рівні було упереджено
конфлікт між колективами
перевізників, який міг у
будь�який момент перерости
у порушення правопорядку.

Наразі на маршруті продов�
жує працювати місцевий пе�
ревізник, з якого легше спита�
ти у разі виникнення заува�
жень до його роботи. Водії не
втратили свої робочі місця.
ПП "Агробудтранс" продовжує
працювати, сплачуючи подат�
ки до місцевого бюджету.

Тетяна Зубкова,

фото автора

З А Х И С Т И Л И  М І С Ц Е В И Х  П Е Р Е В І З Н И К І В
Переважна більшість боярчан, яка не має власного ав�

тотранспорту, залежна від якості роботи автоперевізни�

ків. Тому люди готові з розумінням поставитися до кон�

структивних дій як з боку самих перевізників, так і вла�

ди, спрямованих на покращення у цій сфері.

Коментар міського голови Тараса Добрівського: 

ДО РОБОТИ АВТОПЕРЕВІЗНИКІВ 

ЗАУВАЖЕНЬ БАГАТО

Ми поцікавилися думкою міського голови Тараса Доб�

рівського щодо діяльності автоперевізників на теренах

нашого міста. Вона була доволі критичною: "У мене дуже

багато зауважень до діяльності усіх без винятку автопере�

візників. Усі вони повинні всіляко дбати про покращення

умов перевезення пасажирів, оновлення автопарку. Мені

як міському голові доводиться дуже часто чути негативні

відгуки пасажирів про поїздки на приміських маршрутах.

Тож міська влада вимагає суворого дотримання всіх ви�

мог чинного законодавства в сфері пасажирських автопе�

ревезень. 

Нагадую жителям міста, що про будь�які порушення

правил перевезення громадян потрібно повідомити за те�

лефоном: 42�246. Ваш дзвінок буде зафіксовано і вжито

відповідних заходів".

Користуючись нагодою, колектив підприємства ПП "Агробудтранс" висловлює щиру

вдячність за оперативну підтримку з недопущення нелегального автоперевізника та за�

безпечення неухильного виконання чинного законодавства України в сфері безпеки пере�

везення пасажирів: міському голові Т. Г. Добрівському, начальнику Києво�Святошинсько�

го РВ ГУ МВС України в Київській області Ф. Ф. Красноярову, начальнику відділення ДАІ

Києво�Святошинського району І. А. Турчину, керівнику ГФ "Боярська варта" О. О. Ново�

хацькому, помічнику народного депутата України М. Г. Лєзніку, депутату Боярської місь�

кої ради Ю. І. Єдакову, кореспонденту "Боярка�інформ" Т. В. Зубковій та багатьом іншим

чуйним, відповідальним людям, почуття громадської гідності яких не дозволяло бути ос�

торонь цієї ситуації. 

Марія Мазуркевич,

директор ПП "Агротрансбуд"

Відкрите звернення колективу ПП "Агробудтранс"

ГРАФІК РОБОТИ ГРОМАДСЬКИХ ПРИЙМАЛЕНЬ 
народного депутата України по 95 виборчому округу

КУТОВОГО ВЯЧЕСЛАВА ГРИГОРОВИЧА

Телефон центральної приймальні: (044) 239�04�33

Населений пункт Дні місяця Час Адреса

с. Гореничі, Лука,
Стоянка, Гнатівка

2 та 4 четвер
місяця

15:00 �18:00 с. Гореничі, вул. Леніна, 204

с. Білогородка
1 та 3 вівторок

місяця
14:00 �17:00

с. Білогородка, вул. Леніна, 33,
сільська рада, 2�й поверх 

с. Дмитрівка, Мила,
Чайка, Капітанівка

2 та 4 понеділок
місяця

12:00 �16:00
с. Дмитрівка, вул. Садова, 2,

сільська рада

с. Михайлівка�
Рубежівка, Забуччя

2 та 4 понеділок
місяця

12:00 �16:00
с. Михайлівка�Рубежівка, 

вул. Шкільна, 1, сільська рада

с. Горенка, Мощун
1 та 3 вівторок

місяця
12:00 �16:00

с. Горенка, вул. Леніна, 125�а,
сільська рада

смт Ворзель
2 та 4 четвер

місяця
14:00 �17:00 

смт Ворзель, вул. В. Жовтня, 72,
селищна рада

смт Гостомель
2 та 4 середа

місяця
14:00 �17:00 

смт Гостомель, вул. Леніна, 220,
селищна рада

смт Коцюбинське
1 та 3 середа

місяця
14:00 �17:00 

смт Коцюбинське, вул. Доківська, 2,
селищна рада

с. Петропавлівська
Борщагівка

2 та 4 п’ятниця
місяця

13:00 �17:00 
с. Петропавлівська Борщагівка, 

вул. Леніна, 24, сільська рада

с. Петрівське
2 та 4 четвер

місяця
15:00 �17:00 с. Петрівське, сільська рада

м. Ірпінь з пн. до пт. 10:00 �17:00 
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2�а, 

міська рада, каб. 11

м. Вишневе з пн. до пт. 9:00 �18:00 м. Вишневе, вул. Святошинська, 28

м. Вишневе щоп’ятниці 10:00 �13:00 
м. Вишневе, вул. Святошинська, 29,

Вишнева міська рада, 2�й поверх

м. Боярка з пн. до пт. 10:00 �15:00 м. Боярка, вул. Лінійна, 32

Боярський туристичний
клуб "Іскра" розпочинає на�
бір охочих за напрямами: пі�
ший туризм, спелео, гір�
ський, водний тощо. 

Клуб "Іскра" � це громад�
ська організація, заснована
1980 року при Київській об�
ласній федерації туризму.
Серед основних завдань �
сприяння духовному ви�
хованню підростаючого
покоління, реалізація про�
грам національно�культурно�
го розвитку та розвитку фі�
зичної культури і спорту.

Волонтерами клубу про�
водяться теоретичні та прак�
тичні заняття, клуб бере
участь у виїзних туристичних
змаганнях районного та об�
ласного рівнів.

Двічі на рік проводяться
туристичні зльоти біля ріки
Ірпінь у Жорнівці, де команди
показують себе спритними
туристами, яких не лякають
складнощі спортивного орі�
єнтування: "гірська" та "пі�
шохідна" полоса, конкурс
вузлів та водні конкурси на
байдарках. Туристи мають
можливість отримати ще й
винагороду за найбільш
охайний та оригінальний та�
бір, а ввечері біля вогнища
насолодитися співами під гі�
тару та взяти участь у цікавих
конкурсах. 

Досвідчені інструктори
працюють з різними віковими
групами. Заняття може відві�
дувати кожен, хто цікавиться
спортом, захоплюється вра�
женнями та пригодами.

Діяльність клубу пропагує
здоровий спосіб життя та
змістовне дозвілля. 

У програмі клубу перед�
бачено теоретичні заняття з
туризму; практичні заняття �
вихід на природу, підготовка
туристів до гірських перехо�
дів, навчання роботи зі спо�
рядження; пішохідні, гірські,
водні походи; участь у турис�
тичних зльотах; участь ко�
манд у районних та обласних
змаганнях з туризму.

Клуб працює щонеділі
на базі Києво�Святошин�
ського ЦСПР (територія ди�
тячої обласної лікарні на
вул. Хрещатик).

Початок занять о 13:00.

Контактні телефони: 

099�526�28�61 � 

Кисельов Євген 

095�183�09�32 

Кириленко Іван 

«ІСКРА» 

ШУКАЄ НОВИХ ДРУЗІВ
Хто з нас не пам’ятає незабутніх ночей біля багаття,

голосу гітари, міцної руки друга на крутому підйомі.

Хто не мріяв про романтику бурхливої ріки чи захмар�

ну височінь гірської вершини.
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Пленум відкрив заступник голо�
ви ради ветеранів війни, праці та
Збройних сил України, полковник
авіації Юрій Доленко. Він наголосив
на необхідності
виконати Указ
Президента Украї�
ни № 2304/2012 від
19.10. 2012 року,
який стосується
відзначення 70�річ�
чя визволення Ук�
раїни від німець�
ко�фашистських
загарбників і 70�
річчя Великої Пе�
ремоги.

У виступі Юрій
Доленко вказав,
що потрібно ра�
зом з представ�
никами органів
місцевого само�
врядування про�
водити обстежен�
ня житлових умов і соціально�побуто�
вого стану ветеранів війни, вдів, чле�
нів їхніх сімей, дотримуватися зако�
нодавства щодо пільг ветеранам. Не�
обхідно також проаналізувати стан
виконання Закону України про увіч�
нення пам'яті полеглих, провести пе�
ревірку стану утримання пам'ятників,
меморіалів, військових поховань та
інших споруд і місць, пов'язаних з по�
діями Великої Вітчизняної, вжити за�
ходів для їхньої реєстрації та належ�
ного догляду.

Голова Спілки воїнів�афганців
Лариса Козленко букетом троянд
привітала полковника авіації Долен�
ка з Днем авіації і космонавтики, по�
бажала йому міцного здоров'я і дов�
гих років життя.

У роботі пленуму взяли участь
також почесні гості � заступник го�

лови РДА Анатолій Іскоростенський,
заступник військового комісара ра�
йону майор Ігор Глібічук. Коли до
слова був запрошений Анатолій Іс�
коростенський, то він розповів, як
органи державної адміністрації,
місцевого самоврядування та Пар�
тія регіонів району вирішують чис�
ленні проблеми ветеранів війни � лі�
кування, матеріальне забезпечен�
ня, забезпечення медичним обслу�
говуванням, продовольчими набо�
рами. Особлива увага � фізично
неспроможним і одиноким ветера�
нам війни та праці.

Також Анатолій Миколайович
відповів на гострі запитання керів�
ників осередків ветеранських орга�
нізацій, а також пообіцяв вжити за�

ходи для їх максимального задово�
лення.

На Пленумі були ухвалені рішен�
ня щодо проведення Всеукраїнської
естафети пам'яті "Слава визволите�
лям України", співпраці з державни�
ми органами освіти і педагогічним
активом з питань патріотичного ви�
ховання молоді, проведення тема�
тичних зустрічей на "Уроках муж�
ності" і "Уроках пам'яті" тощо.

На завершення Пленуму майор
військового комісаріату району Ігор
Глібічук вручив від імені військового
комісара району Павла Крайника
грамоти за активну громадську ді�
яльність Леоніду Яремчуку з Вишне�
вого та Олександру Кругликову з Бі�
логородки.

Євген Пікуль, 
фото автора

ПЛЕНУМ 

ВЕТЕРАНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

12 квітня 2013 р. у Бо�
ярці в актовій залі офісу вете�
ранів війни і праці відбувся ІІ
пленум Ради організації вете�
ранів Києво�Святошинського
району. У засіданні взяли
участь керівники осередків,
заступник голови ради ветера�
нів району Юрій Табаков, голо�
ва Вишнівської ветеранської
організації Леонід Яремчук,
голова Спілки воїнів�афганців

району Лариса Козленко.

Боярський фізкультур�
но�спортивний клуб інва�
лідів "Ікар" � це команда
ентузіастів�однодумців,
які поставили за мету
здійснювати соціальну ін�
теграцію та реабілітацію
л ю д е й з о б м е ж е н и м и
можливостями, а саме �
інвалідів�спинальників.
Тобто, надати їм можли�
вість самостійно пересу�
ватись в межах свого на�
селеного пункту, брати
участь у суспільно�гро�
мадському житті, спілку�
ватися з однодумцями та
друзями, виїжджати на
природу, в парки, на ста�
діони, в магазини, до
ринку, можливо, і на по�
бачення. Словом, жити
повноцінним життям. Ад�
же це так важливо для
людини!

Завдяки інформацій�
ним технологіям та кміт�
ливості й золотим рукам
б о я р �

ського механіка Віталія
Брека, небайдужого до

чужого горя, бо й самому
довелося після ряду
операцій посидіти в інва�
лідному візку, стало мож�
ливим реалізувати цю
ідею за доступні кошти. 

Інвалідний візок було
допрацьовано і переве�
дено на екологічно чис�
тий електричний привід.
Тобто, коляска рухається
без фізичних зусиль лю�
дини, а лише за допомо�
гою акумуляторної бата�

реї. Запас проїзду � до
20 км, швидкість � від

1 до 30 км за годину.
Технічні дані та

саму модель всі ба�
жаючі зможуть по�
бачити, навіть
безкоштовно вип�
робувати 28 квітня
2013 р. о 12 год. на
території Бояр�

ського НВК "Гімна�
зія � ЗОШ І ст." по

вул. Сєдова, 7.

Галина Оревiна, 

президент Боярського

клубу інвалідів "Ікар" 

ІДЕЮ ІНВАЛІДНОГО ВІЗКА 
НА АКУМУЛЯТОРІ РЕАЛІЗОВАНО

Кожен знає, що найголовніше в житті

для людини � це здоров'я. Доки ми здорові, то

ніколи не замислюємось над тим, що поруч з на�

ми живе багато людей, які з різних причин втра�

тили можливість працювати, нормально пересу�

ватись, словом, жити повноцінно. Не дай, Боже,

але це горе може трапитись з кожним із нас.

На часі � очищення міста від нако�
пичень сміття на вулицях та біля
осель жителів. Прикро констатува�
ти, але поряд із дбайливими госпо�
дарями живуть і ті, які нехтують гро�
мадським порядком. 

Про роботу з такими особами, які
порушують Правила благоустрою,
розповідає керівник громадського
формування "Боярська варта" Олег
Новохацький: "Бійці "Боярської вар�
ти" щодня наполегливо працюють
над виявленням порушників Правил
благоустрою. Хочу повідомити, що
нині за допомогою пересувної сис�
теми відеоспостереження продов�

жується виявлення осіб, які засмічу�
ють місто.

Серед місць нашого "відеополю�
вання" � центральні вулиці та місця
загального користування. За бере�
зень завдяки використанню систе�
ми відеоспостереження було вияв�
лено 27 порушників. Зокрема тих,
які викидали сміття поблизу заліз�
ничної станції Боярка. Порушників
притягнуто до адміністративної від�
повідальності. На них накладено
штраф. Нагадую, що за порушення
Правил благоустрою стягується
штраф у розмірі від 340 до 1700
гривень." 

ВАРТІВЦІ РОЗШИРЮЮТЬ МЕТОДИ
БОРОТЬБИ З ПОРУШНИКАМИ

Відкрив зустріч мето�
дист по роботі з громад�
ськістю Центру громад�
ської активності КЗ "Бо�
ярський будинок культу�
ри" В'ячеслав Сенчук. Від
імені присутніх він озву�
чив проблемні питання,
на які громадськість хоті�
ла почути відповідь місь�
кого голови.

Зокрема йшлося про
залучення громадськості
до роботи з благоустрою.
Міський голова предста�
вив присутнім керівника
КП "БГВУЖКГ" Вадима
Богуславського та майс�
тра благоустрою Ніну Єв�
лашевську. До комуналь�
ників у квартальних було
чимало запитань та про�
позицій. Окремо було об�
говорено питання щодо
вчасного та якісного при�
бирання території ринку в
історичній частині міста
та участі громадськості у
загальноміському субот�
нику 20 квітня. Йшлося

також і про прибирання
на території міських кла�
довищ.

Серед озвучених пи�
тань – прохання щодо
введення пільг на риту�
альні послуги для ветера�
нів та пенсіонерів. Місь�
кий голова повідомив, що
наданням ритуальних
послуг займається КП

"Спецобслуговування на�
селення Києво�Свято�
шинського району Київ�
ської області". І у них пе�
редбачені певні пільги,
приміром, для учасників
бойових дій, інвалідів вій�
ни І та ІІ гр. та інші.

Також було висловле�
но прохання до ДП "Киє�
во�Святошинське УЕГГ"
про відновлення прийо�
му громадян у Боярці.
Тарас Григорович заува�
жив, що міська влада
має намір звернутися до
газовиків з таким про�
ханням, але остаточне
рішення залишатиметь�

ся за ними, а не за місь�
кою владою.

Користуючись нагодою,
Тарас Добрівський щиро
подякував головам квар�
тальних комітетів за ак�
тивну участь у громад�
ському житті міста та по�
просив ширше залучати
громадськість до реаліза�
ції міських ініціатив.

Від імені депутатського
корпусу з пропозицією
допомогти в роботі щодо
благоустрою до присутніх
звернувся депутат міськ�
ради Олексій Скринник.
Він наголосив, що необ�
хідно ширше використо�
вувати існуючі механізми
впливу на порушників
Правил благоустрою. Ад�

же крім членів адміністра�
тивної комісії та пред�
ставників ГФ "Боярської
варти" складати протоко�
ли про адміністративне
правопорушення мають
право і депутати Бояр�
ської міської ради. Також
було обговорено питання
про надання квартальним
повноважень складати
такі протоколи. Це дозво�
лить значно поліпшити
роботу з благоустрою і,
безперечно, допоможе
покращити зовнішній виг�
ляд міста.

Тетяна Зубкова,

фото автора

ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВ 
ДОЛУЧАЄТЬСЯ ДО БЛАГОУСТРОЮ МІСТА

9 квітня у Центрі соціально�психологічної

реабілітації відбулася зустріч міського голови Та�

раса Добрівського з головами квартальних комі�

тетів нашого міста. В зустрічі також взяли участь

заступник міського голови Валерій Дубовецький,

начальник КП “Боярське головне виробниче уп�

равління житлово�комунального господарства”

Вадим Богуславський та депутат Боярської місь�

кої ради Олексій Скринник.

Києво�Святошинський районний
відділ ГУМВС України у Київській об�
ласті запрошує на службу громадян
України віком до 25 років, які відслу�
жили в Збройних Силах України і за
станом здоров'я придатні до служби в
органах внутрішніх справ на посади: 

� інспектор патрульної служби міліції
(освіта: повна загальна середня осві�
та, бакалавр) 

� дільничний інспектор міліції (осві�

та: спеціаліст чи магістр).
З умовами проходження служби

та отримання детальної інформації
з питань працевлаштування можна
ознайомитись у відділі кадрів Киє�
во�Святошинського РВ за адресою:
м. Боярка, вул. Хрещатик, 88,
каб. 404.

Контактні телефони: 401�60�88; 
067�659�86�20
093�722�75�79

З А П Р О Ш Е Н Н Я  Н А  С Л У Ж Б У
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06:00 Доброго ранку, Україно!
06:00 Православний календар
06:05 Х/ф "Управа" 
06:30 Підсумки
06:45, 07:05 Спорт
06:50, 07:10, 08:05 Погода
06:55 Ви запитували
07:00, 08:00 Новини
07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал "Хочу все знати"
08:15 Д/ф "В. Глаголєва. Всупереч

долі"
09:00 Погода
09:05 Підсумки тижня
09:45 Без цензури
10:10 Т/с "Маруся.

Випробування"
12:25 Новини
12:35 Офіційна хроніка
12:55 Діловий світ
13:05 Право на захист
13:25 Темний силует
13:35 "Про життя" з А.

Пальчевським
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини (із

сурдоперекладом)
15:10 Діловий світ. Агросектор
15:30 Життя на рівних
15:50 Т/с "Угро"
18:20 Новини (із

сурдоперекладом)
18:45 Світ спорту

18:55 Агро�News
19:10 Діловий світ
19:30 Останнє попередження
19:45 "Про життя" з А.

Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Ток�шоу "Віра. Надія.

Любов"
22:30 Книга.ua
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15, 01:10 Спорт
23:20 Погода
23:25 Кіно в деталях
00:25 Підсумки. Бізнес

06:00 ТСН
06:45 Сніданок з 1+1
07:00 ТСН
07:10 Сніданок з 1+1
07:25 М/ф "Бернард"
07:30 Сніданок з 1+1
08:00 ТСН
08:05 Сніданок з 1+1
09:00 ТСН
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 Т/с "Величне століття.

Роксолана�2" (1)
11:40 Х/ф "Хімія почуттів"
13:40 Не бреши мені � 4
14:40 Сімейні мелодрами � 3
15:40 Секретні матеріали шоу�

бізнесу. "Я сам"
16:45 ТСН. Особливе
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана�2" (1)
19:30 ТСН
20:15, 21:15 Т/с "Королева

бандитів" (1)
22:20 Гроші
23:30 ТСН
23:50 ТСН. Особливе
00:15 Секретні матеріали шоу�

бізнесу. "Я сам"

05:40 Х/ф "Велика різниця"
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 "Генеральська невістка" 
12:00 Новини
12:30 Т/с "Генеральська невістка" 
13:30 Судові справи
14:25 Сімейний суд
15:25 Чекай на мене
18:00 Новини
18:10 Т/с "Жіночий лікар"
20:00 Подробиці
20:30 Т/с "Хуторянин" 
23:25 Т/с "Голубка"
01:20 Т/с "Кремінь" (2)

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30 М/с "Даша�дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослідниця" (1)
09:00 Т/с "Ранетки" (1)

10:00 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:00 Т/с "Помста" (1)
13:00 Лялечка
14:00 Т/с "Любить не любить" (1)
15:00 Одна за всіх
16:00 Т/с "Студенти" (1)
17:10 Досвідос
18:10 Даєш молодь!
19:10 БарДак � 3
19:35 Богиня шопінгу � 10
20:10 Т/с "Любить не любить" (1)
21:00 Віталька � 3
22:20 У ТЕТа в Інтернеті
23:00 Дурнєв+1
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с "Притулок" (2)

05:45 Світанок
06:45 Ділові факти
06:50 Погода
06:55 Т/с "Таксі"
07:15 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:50 Факти тижня з О.

Соколовою (повтор)
08:44 Звіримо час
08:45 Факти. Ранок
09:14 Звіримо час
09:15 Т/с "Мисливці за

караванами"
12:44 Звіримо час
12:45 Факти. День
12:59 Звіримо час
13:00 Т/с "Мисливці за

караванами"
13:15 Т/с "Морські дияволи"
14:15 Х/ф "Протистояння" 
15:50 Х/ф "Механік" 

17:35 Т/с "Убивча сила"
18:44 Звіримо час
18:45 Факти. Вечір
19:19 Звіримо час
19:20 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
20:05 Т/с "Морські дияволи"
21:50 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:00 Свобода слова з А.

Куликовим
00:50 Х/ф "В ім'я правосуддя" (2)

05:55 Чужі помилки. "Репортаж із
зашморгом на шиї"

06:40 Все буде добре!
08:40 Неймовірна правда про

зірок
10:00 Зіркове життя. "Зіркові

будинки"
11:05 Зіркове життя. "Секс�

символи зі зморшками"
12:10 Один за всіх
14:05 Зважені та щасливі
16:00 Все буде добре!
18:00 Вікна�Новини
18:20 Неймовірна правда про

зірок
20:00 Слідство ведуть

екстрасенси
21:00 Т/с "Наречений" (1)
22:00 Вікна�Новини
22:25 Детектор брехні � 3
00:05 Битва екстрасенсів

06:00 Очевидець. Найшокуюче

06:45 Підйом
06:50 Піранії
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Х/ф "Гаррі Поттер і

Смертельні реліквії" (1)
11:25 Т/с "Вороніни" (1)
13:40 Kіds' Tіme
13:45 М/с "Качині історії" (1)
14:50 Kіds' Tіme
15:00 Т/с "Друзі" (1)
16:00 Т/с "Кадетство" (1)
17:00 Т/с "Щасливі разом" (1)
18:00 Т/с "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:15 Піранії
19:50 Погода
20:00 Т/с "Вороніни" (1)
21:00 Ревізор � 2
22:50 Т/с "Світлофор" (1)
00:00 Репортер

07:00 М/ф
08:10 Х/ф "Квартет на двох" (1)
10:00 Х/ф "Моє велике грецьке

літо"
11:50 Пороблено в Україні
13:45 Таємний кухар
14:40 Звана вечеря
15:40 КВК
18:00 Звана вечеря
19:00 Таємний кухар
20:00 Лямур Тужур
21:00 Розсміши коміка
21:50 Х/ф "Троє в каное" (2)
23:40 Х/ф "Нові мурахи в штанях" (3)
01:10 "Нічне життя"

04:00 Т/с "Людина без пістолета"
06:20 Х/ф "Нелегал"
08:10 Агенти впливу
09:00 Православні святі
10:45 Т/с "Краповий берет"
14:30 Т/с "Даішники"
18:30 Лохотрон
19:00 Свідок
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 10"
21:30 Т/с "Криміналісти: мислити

як злочинець" (2)
22:30 Т/с "CSI: Маямі � 9" (2)
23:30 Свідок
00:00 Х/ф "Заміна � 3:

переможець отримує
все" (2)

06:10 Т/с "Дорожній патруль � 6" (1)
07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Квиток на двох" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний шлюб" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Україна"
20:00 Т/с "Операція "Ляльковод" (1)
21:50 Т/с "Слід" (1)
23:15 Х/ф "Смертельні перегони � 2" 
01:20 Х/ф "Точка вороття" (1)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

06:00 Доброго ранку, Україно!
06:00 Православний календар
06:05 Х/ф "Управа" 
06:30 Підсумки
06:45, 07:05 Спорт
06:50, 07:10, 08:05 Погода
06:55 Ви запитували
07:00, 08:00 Новини
07:15 Огляд преси
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Хочу все знати
08:15 Д/ф "Його величність Юрій

Соломін"
09:00 Підсумки дня
09:25 Шеф�кухар країни
10:15 Т/с "Маруся. Випробування"
12:35 Новини
13:00 Діловий світ
13:05 Останнє попередження
13:20 Українська пісня
14:00 "Про життя" з А.

Пальчевським
15:00 Новини (із

сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:35 Діловий світ. Агросектор
15:40 Погода
15:50 Т/с "Угро"
18:20 Новини (із

сурдоперекладом)
18:45 Діловий світ
19:05 Про головне
19:30 Сільрада
19:45 "Про життя" з А.

Пальчевським

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:10 Діловий світ
21:15 Соціальне шоу "Адреналін"
22:55 Трійка, Кено, Максима
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:15, 01:10 Спорт
23:20 Погода
23:25 Х/ф "Карусель"
00:25 Підсумки. Бізнес

06:00 Служба розшуку дітей
06:05 ТСН
06:45 Сніданок з 1+1
07:00 ТСН
07:10 Сніданок з 1+1
07:25 М/ф "Бернард "
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 Сніданок з 1+1
09:00 ТСН
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
11:40, 12:40 Т/с "Королева

бандитів" (1)
13:40 Не бреши мені � 4
14:45 Сімейні мелодрами � 3
15:45 Секретні матеріали шоу�

бізнесу. "Міфи та правда
Tatu"

16:45 ТСН. Особливе
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана�2" (1)
19:30 ТСН
20:15, 21:15, 22:20 Т/с "Королева

бандитів" (1)
23:25 ТСН

23:45 ТСН. Особливе
00:10 Секретні матеріали шоу�

бізнесу. "Міфи та правда
Tatu"

04:45 Т/с "Хуторянин"
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 "Повернення Мухтара"
11:05 Д/с "Слідство вели... " з

Леонідом Каневським
12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство вели... " з

Леонідом Каневським
13:15 Судові справи
15:05 Сімейний суд
16:05 Т/с "Анюта"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Жіночий лікар"
20:00 Подробиці
20:30 Т/с "Хуторянин"
23:25 Т/с "Голубка"
01:20 Х/ф "Привид будинку на

пагорбі" (2)

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30 М/с "Даша�дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослідниця" (1)
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:00 Т/с "Помста" (1)
13:00 Лялечка
14:00 Т/с "Любить не любить" (1)
15:00 Одна за всіх
16:00 Т/с "Студенти" (1)
17:10 Досвідос
18:10 Даєш молодь!
19:10 БарДак � 3
19:35 Богиня шопінгу�10
20:10 Т/с "Любить не любить" (1)
21:00 Віталька � 3
22:20 У ТЕТа в Інтернеті
23:00 Надто грубо для Ю�туб'а
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с "Притулок" (2)

05:00 Погода
05:05 Факти
05:35 Світанок
06:35 Ділові факти
06:45 Погода
06:50 Т/с "Таксі"
07:10 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Ділові факти
07:50 Провокатор
08:44 Звіримо час
08:45 Факти. Ранок
09:14 Звіримо час
09:15 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
10:10 Т/с "Убивча сила"
11:10 Т/с "Прокурорська

перевірка"
12:25 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів"
12:44 Звіримо час
12:45 Факти. День
12:59 Звіримо час
13:00 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів"

13:40 Т/с "Прокурорська
перевірка"

14:45 Т/с "Морські дияволи"
16:35 Т/с "Убивча сила"
18:44 Звіримо час
18:45 Факти. Вечір
19:19 Звіримо час
19:20 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
20:05 Т/с "Морські дияволи"
21:50 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:00 Х/ф "Зброя (О.Р.У.Ж.И.Е.)" (2)
00:45 Провокатор

06:05 Чужі помилки. "Репортаж із
зашморгом на шиї"

06:50 Все буде добре!
08:45 Неймовірна правда про зірок
10:10 Зіркове життя. "Я люблю

тебе до сліз...."
11:05 МайстерШеф. Прихована

правда
12:00 Х/ф "Право на надію"
14:00 Зважені та щасливі
16:00 Все буде добре!
18:00 Вікна�Новини
18:20 Неймовірна правда про зірок
20:00 Слідство ведуть екстрасенси
21:00 Т/с "Наречений" (1)
22:00 Вікна�Новини
22:25 Кохана, ми вбиваємо дітей
00:15 Т/с "Доктор Хаус" (1)

06:00 Очевидець. Найшокуюче
06:45 Підйом
06:50 Піранії
07:10 Підйом

07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом" (1)
11:05 Т/с "Вороніни" (1)
13:25 Kіds' Tіme
13:30 М/с "Качині історії" (1)
14:35 Kіds' Tіme
14:45 Т/с "Друзі" (1)
15:45 Т/с "Кадетство" (1)
16:45 Т/с "Щасливі разом" (1)
17:50 Т/с "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:15 Піранії
19:50 Погода
20:00 Т/с "Вороніни" (1)
21:00 Т/с "Кухня � 2" (1)
22:05 Т/с "Світлофор" (1)
00:15 Репортер

07:00 М/ф
09:10 Три сестри
10:10 Х/ф "Щоденники няні" (1)
12:10 Т/с "Моя прекрасна няня" (1)
13:15 Дім на заздрість усім
14:10 Таємний кухар
15:10 Звана вечеря
16:10 Орел і Решка
17:00 Дім на заздрість усім
18:00 Звана вечеря
19:00 Таємний кухар
20:00 Т/с "Моя прекрасна няня" (1)
21:00 Розсміши коміка
21:50 Три сестри
23:50 Х/ф "Щоденники няні" (1)
01:40 Нічне життя

04:20 Т/с "Людина без пістолета"
06:40 Х/ф "За останньою межею" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Кримінальні справи
10:00 Лохотрон
10:30 Т/с "Висяки"
12:35 Т/с "Судмедексперти"
14:35 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 10"
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Ера стрільця � 2"
19:00 Свідок
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 10"
21:30 Т/с "Криміналісти: мислити

як злочинець" (2)
22:30 Т/с "CSI: Маямі � 9" (2)
23:30 Свідок
00:00 Х/ф "Вовк�чудовисько" (3)

06:10 Т/с "Дорожній патруль � 6" (1)
07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Операція "Ляльковод" (1)
12:45 Т/с "Слід" (1)
15:20 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний шлюб" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Україна"
20:00 Т/с "Операція "Ляльковод" (1)
21:50 Т/с "Слід" (1)
23:25 Т/с "Куля�дура � 4. Агент і

скарб націй" (2)
01:10 Т/с "Грімм. Другий сезон" (2)
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06:00 Доброго ранку, Україно!
06:00 Православний календар
06:05 Х/ф "Управа" 
06:30 Підсумки
06:45, 07:05 Спорт
06:50, 07:10, 08:05 Погода
06:55 Ви запитували
07:00, 08:00 Новини
07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Хочу все знати
08:15 Д/ф "О. Аросєва. Інше

життя пані Моніки"
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:15 Офіційна хроніка
09:20 Служба розшуку дітей
09:30 Уряд на зв'язку з

громадянами
10:15 Погода
10:20 Т/с "Маруся.

Випробування"
12:35 Новини
13:00 Діловий світ
13:15 Крок до зірок
14:00 "Про життя" з А.

Пальчевським
15:00 Новини (із

сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:35 Діловий світ. Агросектор
15:40 Погода
15:50 Т/с "Угро"
18:20 Новини (із

сурдоперекладом)
18:40 Діловий світ
18:55 Театральні сезони
19:45 "Про життя" з  А.

Пальчевським
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк
22:25 Світло
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00, 01:00 Підсумки
23:15, 01:10 Спорт
23:20 Погода
23:25 Х/ф "Карусель" 
00:25 Підсумки. Бізнес

06:00 Служба розшуку дітей
06:05 ТСН
06:45 Сніданок з 1+1
07:00 ТСН
07:10 Сніданок з 1+1
07:25 М/ф "Бернард "
07:30 Сніданок з 1+1
08:00 ТСН
08:05 Сніданок з 1+1
09:00 ТСН
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
11:40, 12:, 13:40 Т/с "Королева

бандитів" (1)
14:45 Сімейні мелодрами � 3
15:45 Секретні матеріали шоу�

бізнесу. "Зірки з народу"
16:45 ТСН. Особливе
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана�2" (1)
19:30 ТСН
20:15, 21:15, 22:15 Т/с

"Королева бандитів" (1)
23:25 ТСН
23:45 ТСН. Особливе
00:10 Секретні матеріали шоу�

бізнесу. "Зірки з народу"

04:45 Т/с "Хуторянин"
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 "Повернення

Мухтара"
11:05 Д/с "Слідство вели..." з

Леонідом Каневським
12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство вели..." з

Леонідом Каневським
13:15 Судові справи
15:05 Сімейний суд
16:05 Т/с "Анюта"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Жіночий лікар"
20:00 Подробиці
20:30 Т/с "Хуторянин"
23:25 Т/с "Голубка"
01:20 Х/ф "Перукарка і

чудовисько"

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30 М/с "Даша�дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослідниця" (1)
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:00 Т/с "Помста" (1)

13:00 Лялечка
14:00 Т/с "Любить не любить" (1)
15:00 Одна за всіх
16:00 Т/с "Студенти" (1)
17:10 Досвідос
18:10 Даєш молодь!
19:10 БарДак � 3
19:35 Богиня шопінгу � 10
20:10 Т/с "Любить не любить" (1)
21:00 Віталька � 3
22:20 У ТЕТа в Інтернеті
23:00 Надто грубо для Ю�туб'а
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с "Притулок" (2)

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Погода
05:10 Факти
05:40 Світанок
06:40 Ділові факти
06:45 Погода
06:50 Т/с "Таксі"
07:15 Т/с "Леся+Рома"
07:45 Ділові факти
07:50 Несекретні файли
08:44 Звіримо час
08:45 Факти. Ранок
09:14 Звіримо час
09:15 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
10:10 Т/с "Убивча сила"
12:20 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
12:44 Звіримо час
12:45 Факти. День
12:59 Звіримо час
13:00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
13:45 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:50 Т/с "Морські дияволи"
16:40 Т/с "Убивча сила"

18:44 Звіримо час
18:45 Факти. Вечір
19:19 Звіримо час
19:20 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
20:05 Т/с "Морські дияволи"
21:55 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:00 Х/ф "Поцілунок у голову" (2)
01:05 Кримінальний облом

06:05 Чужі помилки. "Три
товариші"

06:45 Все буде добре!
08:45 Неймовірна правда про зірок
10:10 Зіркове життя. "Зіркові

байстрюки"
11:10 Зіркове життя. "Обдурити

зірку"
12:05 Кохана, ми вбиваємо

дітей
14:00 Зважені та щасливі
16:00 Все буде добре!
18:00 Вікна�Новини
18:20 Неймовірна правда про

зірок
20:00 Слідство ведуть

екстрасенси
21:00 Т/с "Наречений" (1)
22:00 Вікна�Новини
22:25 Хата на тата
00:05 Т/с "Доктор Хаус" (1)

06:00 Очевидець. Найшокуюче
06:45 Підйом
06:50 Піранії
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом

08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом" (1)
11:05 Т/с "Вороніни" (1)
13:25 Kіds' Tіme
13:30 М/с "Качині історії" (1)
14:35 Kіds' Tіme
14:45 Т/с "Друзі" (1)
15:45 Т/с "Кадетство" (1)
16:45 Т/с "Щасливі разом" (1)
17:55 Т/с "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:15 Піранії
19:50 Погода
20:00 Т/с "Вороніни" (1)
21:00 Т/с "Кухня � 2" (1)
22:05 Т/с "Світлофор" (1)
00:10 Репортер

07:00 М/ф
09:15 Три сестри
10:15 Х/ф "Бо я так хочу"
12:10 Т/с "Моя прекрасна няня" (1)
13:15 Дім на заздрість усім
14:10 Таємний кухар
15:10 Звана вечеря
16:10 Орел і Решка
17:00 Дім на заздрість усім
18:00 Звана вечеря
19:00 Таємний кухар
20:00 Т/с "Моя прекрасна няня" (1)
21:00 Розсміши коміка
21:50 Три сестри
23:50 Х/ф "Бо я так хочу"
01:35 Нічне життя

04:10 Т/с "Людина без
пістолета"

06:35 Х/ф "Дике поле" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Кримінальні справи
10:00 Д/с "Реальні злочинці"
10:25 Т/с "Повернути на

дослідування"
12:30 Т/с "Детективи Т. Устинової.

"Близькі люди" (1)
14:35 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�10"
16:45 Свідок
17:00 Т/с "Ера стрільця � 2"
19:00 Свідок
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 10"
21:30 Т/с "Криміналісти: мислити як

злочинець" (2)
22:30 Т/с "CSI: Маямі � 9" (2)
23:30 Свідок
00:00 Х/ф "Кігтистий: легенда

про снігову людину" (2)

06:10 Т/с "Дорожній патруль � 6" (1)
07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Операція

"Ляльковод" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай говорять.

Нагуляла?"
12:50 Т/с "Слід" (1)
15:30 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний шлюб" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Операція

"Ляльковод" (1)
21:00 Т/с "Слід" (1)
21:30 Футбол. Ліга Чемпіонів
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06:00 Підсумки
06:10, 07:40, 08:50 Погода
06:20 Фільм�концерт "В.

Добринін. Біографія у
піснях"

07:45 Присвяти себе футболу!
08:05 Олімпійський виклик
08:20 Панянка і кулінар
09:00 Погода
09:05 Життя на рівних
09:20 Армія
09:35 Досвід
11:05 Погода
11:10 Школа юного

суперагента
11:25 Х/ф "Про червону

шапочку"
14:05 Маленька міс світу
15:30 Золотий гусак
16:00 Погода
16:15 Енергоблок
16:20 Н. Шестак. "Живу.

Люблю"
17:55 Ніколо. "Весна прийшла"
20:50 Мегалот
20:55 Служба розшуку дітей
21:00 Підсумки дня
21:20 Без цензури
21:55 Кабмін: подія тижня
22:05 Українська пісня

22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 Твій голос
23:25 Погода
23:30 Ера здоров'я
23:50 Кіно в деталях
00:40 Клуб гумору
01:20 Підсумки дня
01:45 Кабмін: подія тижня
01:55 "Нащадки" з Н.

Рибчинською та К.
Гнатенком

02:50 Школа юного
суперагента

03:05 Хіт�парад "Національна
двадцятка" (із
сурдоперекладом)

04:15 Життя на рівних
04:30 Д/ф "Чорнобиль.

Післямова"
05:25 Служба розшуку дітей
05:30 Околиця

06:00 Ремонт +
06:10 Х/ф "Обережно,

свекруха" (1)
08:00 Світське життя
09:00 Квартирна лотерея "Хто

там?"
10:15 Мультфільм "Енгрі Бердс" (1)
10:20 Дісней! "Чіп і Дейл" (1)
10:45 Дісней! "Чіп і Дейл" (1)
11:05 "Світ навиворіт � 4:

В'єтнам"
12:05 Тачки
12:35 Великі перегони
14:55 Х/ф "Крихітка з Беверлі�

Хіллз � 2" (1)

16:40 Х/ф "Перевізник � 2" (1)
18:30 Розсміши коміка
19:30 ТСН
20:00 Великі перегони
22:10 Х/ф "Золоте око" (1)
00:55 Тачки
01:25 Х/ф "Залягти на дно у

Брюгге" (2)
03:05 Х/ф "Обережно,

свекруха" (1)
04:35 "Світ навиворіт � 4:

В'єтнам"

05:40 Т/с "Жіночий лікар"
07:10 Шустер Lіve
11:20 Х/ф "Операція "И" та інші

пригоди Шурика"
13:25 Т/с "Як вийти заміж за

мільйонера"
17:15 Концерт Т. Повалій "Пусть

Вам повезет в любви".
Прем'єра

20:00 Подробиці
20:30 Т/с "Метелики"
00:35 Х/ф "Материнський

інстинкт" (2)
02:20 Подробиці
02:50 Х/ф "Краса по�

американськи" (2)
04:40 Х/ф "Операція "И" та інші

пригоди Шурика"

06:00 Єралаш
07:15 М/с "Індійські байки" (1)
07:40 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка

09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Даша�дослідниця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Дієго,

вперед!" (1)
10:40 М/с "Білка та Стрілка.

Пустотлива сімейка" (1)
11:05 М/с "Фіксики" (1)
11:40 Серіал "Всі жінки � відьми" (1)
14:35 Серіал "Любить не

любить" (1)
16:35 Х/ф "Я, Робот" (1)
18:55 Х/ф "Боги, мабуть, з'їхали

з глузду � 2" (1)
21:00 Віталька
22:00 Х/ф "Чужі" (2)
00:50 Х/ф "Дівчина з прогнозу

погоди" (2)
02:35 До світанку

04:50 Погода
04:55 Факти
05:20 Погода
05:25 Світанок
06:30 Козирне життя
07:00 Х/ф "Перегони "Гарматне

ядро � 2"
08:55 Зірка YouTube
10:00 Дача
10:35 Квартирне питання
11:30 За кермом
11:55 Дивитися всім!
12:55 Несекретні файли
13:45 Х/ф  "Брат"
15:40 Х/ф  "Брат � 2"
17:55 Максимум в Україні
18:44 Звіримо час

18:45 Факти. Вечір
18:59 Звіримо час
19:00 Т/с "Диверсант"
23:00 Х/ф "Повернення в А" (2)
01:00 Х/ф "Гарольд і Кумар:

Втеча із Гуантанамо" (2)
02:40 Х/ф "Прихований ворог" (2)

05:15 "Наші улюблені
мультфільми:
Бременські музиканти,
Таємниця третьої
планети" (1)

06:25 Х/ф "Гусарська балада" (1)
08:05 Караоке на Майдані
09:00 Їмо вдома
10:05 Хата на тата
12:05 Холостяк � 3
15:50 "Як вийти заміж" з

Анфісою Чеховою
17:00 Х/ф "Весна на Зарічній

вулиці" (1)
19:00 Україна має талант! � 5
21:55 МастерШеф. Бій без правил
22:50 Україна має талант! � 5.

Підсумки голосування
23:15 Х/ф "Здрастуйте Вам!" (2)
01:15 Детектор брехні � 3

05:15 Т/с "Полювання на
монстрів" (1)

07:10 Парад порад
08:10 Ревізор � 2
10:00 Ревізор � 2
12:00 Уральські пельмені

13:40 Люди ХЕ
14:00 Нереальна історія
14:40 Файна Юкрайна
15:15 Т/с "Щасливі разом" (1)
17:20 Х/ф "Дівчина з Джерсі" (1)
19:30 Х/ф "Міс Конгеніальність" (1)
22:00 Хто зверху? � 2
00:00 Х/ф "Джеррі Магуайер" (2)
02:00 Х/ф "Напівпрофі" (1)
03:20 Зона ночі
03:25 Українці. Надія
04:25 Зона ночі
04:30 Чемпіон чемпіонів
04:45 Зона ночі. Культура
04:50 Іван Франко

07:00 Мультфільми
09:00 М/с "Казки Ганса

Крістіана Андерсена" (1)
10:00 Мультфільми
10:50 М/ф "Динозавр" (1)
12:10 Х/ф "Мій домашній

динозавр" (1)
14:15 Весільний розмір
15:15 Штучки
17:15 Лямур Тужур
18:15 Розсміши коміка
19:10 КВК"
21:40 Т/с "Надприродне" (2)
00:00 Х/ф "Раптово вагітна" (2)
01:40 Х/ф "Перед заходом

Сонця" (1)
02:50 Нічне життя

04:55 Агенти впливу
05:50 Уроки тітоньки Сови

06:10 Т/с "Чужі крила" (1)
11:30 Речовий доказ. "Провал

Короля дефіциту"
12:00 Головний свідок
12:55 Х/ф "Нездійсненне

завдання"
15:15 Т/с "Шериф � 2" (1)
19:00 Т/с "Турецький гамбіт" (1)
23:00 Д/с "Реальні злочинці"
23:30 Х/ф "Незаперечний � 2" (2)
01:15 Головний свідок
02:00 Речовий доказ
03:25 Агенти впливу

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Т/с "Інтерни" (1)
09:00 Т/с "Інтерни" (1)
10:00 Таємниці зірок
11:00 Найкращий кухар на селі � 2
12:00 Т/с "Дорожній патруль � 6" (1)
15:00 Т/с "Дорожній патруль � 7" (1)
15:50 Х/ф "Любов до

запитання" (1)
18:00 Т/с "Нахабниця" (1)
19:00 Події
19:20 Т/с "Нахабниця" (1)
22:20 Т/с "Повернення додому" (2)
02:10 Т/с "Мент у законі � 3" (2)
03:40 Події
04:00 Т/с "Мент у законі � 3" (2)
05:30 Срібний апельсин
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06:00 Доброго ранку, Україно!
06:00 Православний календар
06:05 Худ. фільм "Управа". 20

серія
06:30 Підсумки
06:45, 07:05 Спорт
06:50, 07:10, 08:05 Погода
07:00, 08:00 Новини
07:15 Огляд преси
07:20 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал "Хочу все

знати"
08:15 Док. фільм "С. Говорухін.

Вертикаль долі"
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:15 Офіційна хроніка
09:20 Т/с "Маруся.

Випробування"
12:20 Діловий світ
12:30 Останнє попередження
12:45 Погода
13:00 Околиця
13:35 Д/ф "Чорнобиль.

Післямова"
14:25 Чорнобиль � наш довічний біль
15:00 Діловий світ. Агросектор
15:05 Д/ф "Чорнобиль.

Людський фактор"
15:30 Д/ф "Чорнобиль.

Політверсія"
16:10 Д/ф "Фелічіта"
16:35 Про головне
17:00 Концерт Й.Кобзона в

Чорнобилі
18:20 Новини (із

сурдоперекладом)
18:55 Діловий світ
19:10 Досвід

21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:40 221. Екстрений виклик.

Тиждень
22:55 Трійка, Кено, Секунда

удачі
23:00 Підсумки
23:10 Погода
23:15 Худ. фільм "Карусель". 9

серія
00:05 Худ. фільм "Карусель". 10

серія
01:00 Від першої особи
01:20 Новини (із

сурдоперекладом)
01:40 Про головне
02:10 ТелеАкадемія
03:10 Д/ф "Чорнобиль. Тризна"
04:15 Д/ф "Фелічіта"
04:35 Д/ф "Чорнобиль.

Політверсія"
05:20 Служба розшуку дітей
05:25 Підсумки дня
05:50 Діловий світ. Агросектор

06:05 ТСН
06:45 Сніданок з 1+1
07:00 ТСН
07:10 Сніданок з 1+1
07:25 Мультфільм "Бернард"
07:30 Сніданок з 1+1
08:00 ТСН
08:05 Сніданок з 1+1
09:00 ТСН
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 Серіал "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
12:35 Не бреши мені � 4
13:40 Не бреши менs � 4
14:45 Сімейні мелодрами � 3
15:45 Сімейні мелодрами � 3

16:45 ТСН. Особливе
17:10 Серіал "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Метро"
23:10 Х/ф "Перевізник � 2" (1)
01:15 Х/ф "Красунчик" (1)
04:20 Сімейні мелодрами � 3
05:05 ТСН

04:45 Т/с "Хуторянин"
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 "Повернення

Мухтара"
11:05 Д/с "Слідство вели…" з

Леонідом Каневським
12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство вели…" з

Леонідом Каневським
13:15 Судові справи
15:05 Сімейний суд
16:05 Т/с "Анюта"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Жіночий лікар"
20:00 Подробиці
20:30 Шустер Lіve
00:40 Х/ф "Земля Забуття"
02:35 Подробиці
03:05 Х/ф "Чай з бергамотом" (2)
04:20 Д/с "Секретні території"

06:00 Дізнайся як
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30 М/с "Даша�дослідниця" (1)

07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослідниця" (1)
09:00 Серіал "Ранетки" 288 с. (1)
10:00 Серіал "Всі жінки � відьми" (1)
12:55 Серіал "Та, що говорить з

привидами" (1)
15:50 М/ф "Повернення

Джафара" (1)
17:10 Х/ф "Швидксть � 2: Круїз

під контролем(1)
19:40 Х/ф "Я, Робот" (1)
22:00 Х/ф "Чужий" (2)
00:30 Серіал "Притулок" 35 с. (2)
01:30 Дурнєв+1
01:55 Бабуни & дідуни
02:15 Теорія зради
03:05 До світанку

04:55 Служба розшуку дітей
05:00 Погода
05:05 Факти
05:35 Світанок
06:35 Ділові факти
06:40 Погода
06:45 Провокатор
07:40 Ділові факти
07:45 Стоп�10
08:44 Звіримо час
08:45 Факти. Ранок
09:14 Звіримо час
09:15 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
10:10 Т/с "Убивча сила"
12:20 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
12:44 Звіримо час
12:45 Факти. День
12:59 Звіримо час
13:00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
13:45 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:50 Т/с "Морські дияволи"
16:40 Т/с "Убивча сила"
18:44 Звіримо час

18:45 Факти. Вечір
19:19 Звіримо час
19:20 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
20:05 Т/с "Морські дияволи"
21:50 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:00 Х/ф "Брат � 2"
01:20 Провокатор
02:10 Погода
02:15 Х/ф "Зубастики � 2" (2)
03:35 Погода
03:40 Т/с "Дружини футболістів"

05:25 Чужі помилки. "Жертви
весільного персня"

06:10 Х/ф "Парасолька для
молодят" (1)

07:45 Х/ф "Знак долі" (1)
09:50 Х/ф "Надійний засіб" (1)
17:50 Вікна�Новини
18:00 Х/ф "Весна на Зарічній

вулиці" (1)
20:00 Холостяк � 3
22:00 Вікна�Новини
22:35 Холостяк � 3
00:05 "Як вийти заміж" з

Анфісою Чеховою
01:10 Х/ф "Остання роль Ріти" (1)

04:45 Служба розшуку дітей
04:50 Teen Tіme
04:55 Т/с "Айкарлі" (1)
05:55 Teen Tіme
06:00 Очевидець. Найшокуюче
06:45 Підйом
06:50 Піранії
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода

08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом" (1)
11:05 Т/с "Вороніни" (1)
13:25 Kіds' Tіme
13:30 М/с "Качині історії" (1)
14:35 Kіds' Tіme
14:45 Т/с "Друзі" (1)
15:45 Т/с "Кадетство" (1)
16:45 Т/с "Щасливі разом" (1)
17:55 Т/с "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:15 Піранії
19:50 Погода
20:00 Т/с "Вороніни" (1)
21:00 Т/с "Кухня � 2" (1)
22:05 Т/с "Світлофор" (1)
00:10 Репортер
00:30 Погода
00:35 Т/с "Таємне коло" (1)
01:30 Т/с "Вероніка Марс" (1)
02:15 Т/с "Ріццолі і Айлс" (2)
02:55 Зона ночі
03:00 Середньовіччя

зачинається о 18:00
03:10 Я, милістю Божою, пан

возний
03:40 Зона ночі
03:45 Український Соломон,

або Українська правда і
закон

03:55 Видряпатися на попа
04:10 Бий, хто цнотливий
04:25 Втрачені права
04:40 Зона ночі Культура
04:45 Усмішник

07:00 Мультфільми
11:10 Х/ф "Ілюзіоніст"
13:15 Дім на заздрість усім
14:10 Таємний кухар
15:10 Звана вечеря
16:10 Орел і Решка
17:00 Дім на заздрість усім
18:00 Звана вечеря
19:00 Таємний кухар
20:00 Х/ф "Земне ядро" (1)
22:20 Х/ф "Ілюзіоніст"
00:20 Пороблено в Україні

02:00 Нічне життя

04:30 Свідок
05:00 Уроки тітоньки Сови
05:20 Правда життя
05:50 Х/ф "Прорив" (1)
07:10 Х/ф "Небо скрізь

однакове…"
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Т/с "Чужі крила" (1)
14:50 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 10"
16:45 Свідок
17:00 Т/с "Ера стрільця � 2"
19:00 Свідок
19:30 Т/с "Майор Вєтров" (1)
23:30 Х/ф "Небо скрізь

однакове…"
01:00 Х/ф "Камера 211" (2)
02:55 Свідок
03:25 Речовий доказ

06:10 Т/с "Дорожній патруль � 6" (1)
07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Операція

"Ляльковод" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай говорять.

Нагуляла. Від кого?
Зізнання"

12:50 Т/с "Слід" (1)
15:30 Щиросердне зізнання.

Таємниці Чорнобиля
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний шлюб" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Операція

"Ляльковод" (1)
21:50 Т/с "Слід" (1)
23:25 Т/с "Мент у законі � 3" (2)
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06:00 Доброго ранку, Україно!
06:00 Православний календар
06:05 Х/ф "Управа" 
06:30 Підсумки
06:45, 07:05 Спорт
06:50, 07:10, 08:05 Погода
06:55 Ви запитували
07:00, 08:00 Новини
07:15 Огляд преси
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Хочу все знати
08:15 Д/ф "М. Таніч. Ще раз про

кохання"
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:30 Т/с "Маруся.

Випробування"
12:35 Новини
13:00 Діловий світ
13:05 Кордон держави
13:20 . Д/ф "Таємничий

Сковорода"
14:00 "Про життя" з А.

Пальчевським
15:00 Новини (із

сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:35 Діловий світ. Агросектор
15:40 Погода
15:50 Т/с "Угро"
18:20 Новини (із

сурдоперекладом)
18:45 Діловий світ
19:05 Про головне
19:30 Останнє попередження
19:45 "Про життя" з А.

Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня

21:15 Діловий світ
21:25 Досвід
22:50 Трійка, Кено, Максима
23:00, 01:00 Підсумки
23:15, 01:10 Спорт
23:20 Погода
23:25 Х/ф "Карусель" 
00:25 Підсумки. Бізнес

06:00 Служба розшуку дітей
06:05 ТСН
06:45 Сніданок з 1+1
07:00 ТСН
07:10 Сніданок з 1+1
07:25 М/ф "Бернард "
07:30 Сніданок з 1+1
08:00 ТСН
08:05 Сніданок з 1+1
09:00 ТСН
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 Т/с "Величне століття.

Роксолана�2" (1)
11:45, 12:40, 13:40 Т/с

"Королева бандитів" (1)
14:45 Сімейні мелодрами � 3
15:45 Секретні матеріали шоу�

бізнесу. "Дискотека
Аварія. Третій зайвий"

16:45 ТСН. Особливе
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
19:30 ТСН
20:15 Міняю жінку � 7
21:30 Пекельна кухня � 3
23:40 ТСН
23:55 Х/ф "Все не випадково"

(1)
01:35 "Кипучий реактор.

Приречений на вибух"

04:45 Т/с "Хуторянин"
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 "Повернення

Мухтара"
11:05 Д/с "Слідство вели..." з

Леонідом Каневським
12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство вели..." з

Леонідом Каневським
13:15 "Судові справи"
15:05 "Сімейний суд"
16:05 Т/с "Анюта"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Жіночий лікар"
20:00 Подробиці
20:30 Т/с "Хуторянин"
23:25 Т/с "Голубка"
01:20 Х/ф "Справа № 39" (2)

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

(1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Даша�дослідниця"

(1)
09:00 Т/с "Ранетки" (1)
10:00 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)
11:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
12:00 Т/с "Помста" (1)
13:00 Лялечка
14:00 Т/с "Любить не любить"

(1)
15:00 Одна за всіх
16:00 Т/с "Студенти" (1)
17:10 Досвідос

18:10 Даєш молодь!
19:10 БарДак � 3
19:35 Богиня шопінгу � 10
20:10 Т/с "Любить не любить"

(1)
21:00 Віталька � 3
22:20 У ТЕТа в Інтернеті
23:00 Надто грубо для Ю�туб'а
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с "Притулок" (2)

05:30 Світанок
06:30 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Т/с "Таксі"
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:50 Максимум в Україні
08:44 Звіримо час
08:45 Факти. Ранок
09:14 Звіримо час
09:15 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
10:10 Т/с "Убивча сила"
12:25 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
12:44 Звіримо час
12:45 Факти. День
12:59 Звіримо час
13:00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів"
13:45 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:50 Т/с "Морські дияволи"
16:40 Т/с "Убивча сила"
18:44 Звіримо час
18:45 Факти. Вечір
19:19 Звіримо час
19:20 Надзвичайні новини з К.

Стогнієм
20:05 Т/с "Морські дияволи"
21:50 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:00 Х/ф "Брат" 

00:50 Несекретні файли

05:15 Чужі помилки. "Суто
українське вбивство"

06:00 Все буде добре!
07:45 Неймовірна правда про

зірок
09:10 Х/ф "Остання роль Ріти"

(1)
11:20 Зважені та щасливі
16:00 Все буде добре!
18:00 Вікна�Новини
18:20 Неймовірна правда про

зірок
20:00 Слідство ведуть

екстрасенси
21:00 Т/с "Наречений" (1)
22:00 Вікна�Новини
22:25 Кулінарна династія
00:25 Т/с "Доктор Хаус" (1)

04:45 Teen Tіme
04:50 Т/с "Айкарлі" (1)
05:55 Teen Tіme
06:00 Очевидець. Найшокуюче
06:45 Підйом
06:50 Піранії
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом" (1)
11:05 Т/с "Вороніни" (1)
13:25 Kіds' Tіme
13:30 М/с "Качині історії" (1)
14:35 Kіds' Tіme
14:45 Т/с "Друзі" (1)
15:45 Т/с "Кадетство" (1)
16:45 Т/с "Щасливі разом" (1)

17:55 Т/с "Вороніни" (1)
19:00 Репортер
19:15 Піранії
19:50 Погода
20:00 Т/с "Вороніни" (1)
21:00 Т/с "Кухня � 2" (1)
22:05 Т/с "Світлофор" (1)
00:10 Репортер

07:00 М/ф
09:10 Три сестри
10:10 Х/ф "Кохання

трапляється"
12:10 Т/с "Моя прекрасна няня"

(1)
13:15 Дім на заздрість усім
14:10 Таємний кухар
15:10 Звана вечеря
16:10 Орел і Решка
17:00 Дім на заздрість усім
18:00 Звана вечеря
19:00 Таємний кухар
20:00 Т/с "Моя прекрасна няня"

(1)
21:00 Розсміши коміка
21:50 Три сестри
23:50 Х/ф "Кохання

трапляється"
01:40 Нічне життя

04:00 Правда життя
04:30 Т/с "Людина без

пістолета"
06:50 Х/ф "Трембіта" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Кримінальні справи
10:00 Д/с "Таємниці

кримінального світу"
10:30 Т/с "Повернути на

дослідування"
12:30 Т/с "Детективи Т.

Устинової. "Близькі

люди" (1)
14:40 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 10"
16:45 Свідок
17:00 Т/с "Ера стрільця � 2"
19:00 Свідок
19:30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів � 10"
21:30 Т/с "Криміналісти:

мислити як злочинець"
(2)

22:30 Т/с "CSI: Маямі � 9" (2)
23:30 Свідок
00:00 Х/ф "Прокляття мертвого

озера" (3)

06:10 Т/с "Дорожній патруль � 6"
(1)

07:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Операція

"Ляльковод" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай говорять.

Нагуляла? Від кого?"
12:50 Т/с "Слід" (1)
15:30 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Нерівний шлюб" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Операція

"Ляльковод" (1)
21:50 Т/с "Слід" (1)
23:25 Х/ф "Сьомий день" (2)
01:25 Т/с "Грімм. Другий сезон"

(2)
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06:00, 07:00, 08:55 Погода
06:05 Світ православ'я
06:40 Сміх з доставкою додому
07:05 Панянка і кулінар
07:35 Ток�шоу "Дружина"
09:00 Наш спорт. Київський

легкоатлетичний
марафон

10:00 Ближче до народу
10:30 Як це?
10:55 Погода
11:00 Наш спорт. Київський

легкоатлетичний
марафон

12:30 Маю честь запросити
13:15 Крок до зірок
13:55 Музична академія.

Євробачення
14:55 "Аудієнція. Країни від А до Я"
15:20 Погода
15:25 Шеф�кухар країни
16:25 Караоке для дорослих
17:20 Не вір худому кухарю
17:45 Золотий гусак
18:15 Телепроект "Королева

України"
18:45 Погода
18:50 Діловий світ. Тиждень
19:25 Микола Мозговий.

Майстер клас: "Жити…"
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня

21:45 Точка зору
22:05 Орбіта М. Поплавського
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Ера бізнесу. Підсумки
23:30 Погода
23:35 Олімпійський виклик
23:55 Ток�шоу "Дружина"
01:20 Підсумки тижня
02:00 Служба розшуку дітей
02:05 Х/ф "Про червону

шапочку"
04:20 Кумири і кумирчики
04:45 Служба розшуку дітей
04:50 221. Екстрений виклик.

Тиждень

06:00 Х/ф "Золоте око" (1)
07:50 Маріччин кінозал.

Мультфільм (1)
08:10 Ремонт +
09:00 Лотерея "Лото�забава"
10:10 Дісней! "Чіп і Дейл" (1)
10:35 Дісней! "Чіп і Дейл" (1)
11:00 Кулінарні курси з Ю.

Висоцькою. "Італія.
Венеція"

11:40 Неділя з Кварталом
12:35 Міняю жінку � 7
13:55 Голос країни � 3
16:35 Х/ф "Метро"
19:30 ТСН�тиждень
20:15 Голос країни � 3
22:30 Світське життя
23:30 Що? Де? Коли? Зіркові

війни

00:30 Х/ф "Поміж" (3)
02:15 Х/ф "Залягти на дно у

Брюгге" (2)
03:55 Х/ф "Мія та мільйонер" (1)

06:15 Мультфільм
06:45 Концерт Т. Повалій "Пусть

Вам повезет в любви"
09:30 Школа доктора

Комаровського
10:05 Орел і Решка
11:05 Смачне побачення
12:00 Т/с "Сімейний детектив"
14:55 Т/с "Анна Герман"
20:00 Подробиці тижня
21:00 Великі танці
00:35 Т/с "Як вийти заміж за

мільйонера"
03:40 Т/с "Анна Герман"

06:00 Єралаш
07:15 М/с "Індійські байки" (1)
07:40 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Даша�дослідниця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Дієго,

вперед!" (1)
10:40 М/с "Білка та Стрілка.

Пустотлива сімейка" (1)
11:05 М/с "Фіксики" (1)

11:40 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)
13:35 Т/с "Студенти" (1)
16:35 Х/ф "Боги, мабуть, з'їхали

з глузду � 2" (1)
18:40 Дайош молодьож!
19:45 Віталька
22:00 Х/ф "Чужий � 3" (2)
00:15 Х/ф "Як украсти мільйон" (1)
02:20 До світанку

05:30 Погода
05:35 Факти
05:50 Погода
05:55 Світанок
06:55 Квартирне питання
07:45 Анекдоти по�українськи
08:05 Дача
08:40 Основний інстинкт
09:10 Козирне життя
09:40 Т/с "Диверсант".

Пригодницький
телесеріал

13:45 Т/с "Диверсант. Кінець
війни"

18:45 Факти тижня з Оксаною
Соколовою

19:30 Т/с "Диверсант. Кінець
війни"

00:35 Х/ф "Повернення в А" (2)
02:25 Х/ф "Віллард" (2)

05:05 "Наші улюблені
мультфільми: По слідах

Бременських
музикантів" (1)

05:25 Х/ф "Старики�
розбійники" (1)

06:50 Їмо вдома
07:50 Кулінарна династія
09:50 Караоке на Майдані
10:50 Т/с "Наречений" (1)
15:05 Україна має талант! � 5
19:00 Битва екстрасенсів
20:00 Один за всіх
22:00 Слідство ведуть

екстрасенси
01:50 Х/ф "Знак долі" (1)

05:35 Т/с "Полювання на
монстрів" (1)

06:45 Парад порад
07:45 Церква Христова
08:00 Х/ф "Рок в літньому

таборі" (1)
09:45 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару" (1)
10:10 М/ф "Скубі Ду та Король

гоблинів" (1)
11:50 Педан�Притула Шоу
13:20 Хто зверху? � 2
15:15 Х/ф "Дівчина з Джерсі" (1)
17:20 Х/ф "Міс Конгеніальність" (1)
19:45 Х/ф "Міс Конгеніальність �

2" (1)
22:00 Педан�Притула Шоу
23:30 Х/ф "5 наречених" (2)
01:50 Т/с "Ріццолі і Айлс" (2)

02:35 Зона ночі
02:40 Українці. Надія
03:30 Зона ночі. Культура
03:35 Катерина Білокур.

Послання
04:25 Зона ночі. Культура

07:00 Мультфільми
08:30 М/ф "Динозавр" (1)
09:50 Х/ф "Мій домашній

динозавр" (1)
11:50 "Добрий вечір, тварини"
12:50 Х/ф "Олівер Твіст" (1)
15:20 Х/ф "Земне ядро" (1)
17:50 "Розсміши коміка"
19:50 Х/ф "Троє в каное � 2:

Поклик природи" (2)
21:40 Т/с "Надприродне" (2)
00:00 Х/ф "Перед заходом

Сонця" (1)
01:25 Х/ф "Боротьба зі

спокусами" (2)
03:20 "Нічне життя"

04:55 "Уроки тітоньки Сови"
05:15 "Правда життя"
05:45 "Легенди

бандитського Києва"
06:10 Х/ф "Добрі та погані"
07:35 Т/с "Шериф � 2" (1)
11:30 "Легенди карного

розшуку"

12:00 "Агенти впливу"
13:00 "Православні святі"
15:00 Т/с "Майор Вєтров" (1)
19:00 Т/с "Даішники"
23:00 Д/с "Таємниці

кримінального світу"
23:30 Х/ф "Нездійсненне

завдання"
02:00 Легенди карного розшуку
02:30 Речовий доказ
03:30 Агенти впливу
04:30 Уроки тітоньки Сови
04:50 Правда життя

06:00 Срібний апельсин
06:45 Події
07:00 Х/ф "Любов до

запитання"
(мелодрама) (1)

09:00 Ласкаво просимо
10:00 Герої екранів
11:00 Т/с "Дорожній патруль � 7" (1)
14:00 Найрозумніший
15:50 Т/с "Інтерни" (1)
16:55 Футбол. Прем'єр Ліга.

"Шахтар" (Донецьк) �
"Металіст" (Харків)

19:00 Події тижня
20:00 Т/с "Інтерни" (1)
21:00 Т/с "Інтерни" (1)
23:00 Авторська програма А.

Денисова "Великий
футбол"

00:30 Т/с "Куля�дура � 5" (2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

Офіційно

ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА 2012 РІК

ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА 2012 РІК

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 9 квітня 2013 року                                                      № 22/2      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 Ка�
бінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у насе�
лених пунктах" від 1.08.2006 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 25.12.2012 р. № 123/5 та враховуючи лист Державного управління охорони навко�
лишнього природного середовища в Київській області про погодження вирубки зелених насаджень від
20.11.2012 р., листи громадян, які проживають в м. Боярка, стосовно видалення зелених насаджень, � 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 20.11.2012 р. 
2. Оформити ордери на видалення зелених насаджень згідно з актами обстеження зелених насаджень.
3. КП "БГВУЖКГ" здійснити роботи з видалення 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 цього рішення покласти на заступника міського голови Давиденка М. І.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г.  ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 9 квітня 2013 року                                                     № 22/3        м. Боярка

Про нанесення дорожньої розмітки та встановлення додаткового дорожнього знака 
на перехресті вул. Островського, вул. Молодіжна в м. Боярка

Враховуючи неодноразові звернення громадян та громадськості міста з приводу
безпечного перетину вул. Маяковського дітьми, які йдуть до школи, запобігання нещасних
випадків у результаті дорожньо�транспортних аварій та рекомендації Державтоінспекції
Києво�Святошинського району в м. Боярка, про організацію дорожнього руху за адресою:
м. Боярка, перехрестя вул. Островського � вул. Молодіжна, керуючись Законом України "Про
місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про дорожній рух", з метою
підвищення безпеки руху, � 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл КП "БГВУЖКГ" на погодження нанесення дорожньої розмітки та встановлення
додаткового дорожнього знака на перехресті вул. Островського � вул. Молодіжна в м. Боярка з
відділом з обслуговування Києво�Святошинського району УДАІ ГУ МВС України в Київській області

2. Начальнику КП "БГВУЖКГ" провести організаційні роботи зі встановлення необхідних дорожніх
знаків за адресою: м. Боярка, вул. Островського � вул. Молодіжна.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови М. І. Давиденка.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                   Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ
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ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА 2012 РІК

ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА 2012 РІК

ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА 2012 РІК Повідомлення про оприлюднення проекту рішення 
виконавчого комітету Боярської міської ради 

"Про встановлення вартості на рекламну площу (біг�борди)

Керуючись ст. 9 Закону України "Про засади державної регуляторної полі�
тики у сфері господарської діяльності", фінансово�економічний відділ ви�
конавчого комітету Боярської міської ради повідомляє про оприлюднен�
ня проекту регуляторного акта � рішення виконавчого комітету Боярської
міської ради "Про встановлення вартості на рекламну площу", яке спрямова�
не на вирішення проблеми у галузі зовнішньої реклами. 

Зазначений проект рішення з аналізом регуляторного впливу оприлюднено
у газеті "Боярка�інформ" та на офіційному сайті Боярської міської ради. 

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня
офіційного опублікування цього проекту у письмовому вигляді за адре�
сою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13, каб. 10, тел.: 41�550 (фінансово�еко�
номічний відділ міськвиконкому).

Пояснювальна записка 
до проекту рішення виконавчого комітету Боярської міської ради

"Про встановлення вартості на рекламну площу (біг�борди)"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом регулювання.
Проектом рішення передбачається створення умов для надходження до бюджету місь�

кої ради коштів, одержаних від ставки на вартість рекламної площі.
Регуляторний акт, який чітко регламентує строки прийняття рішення про надання доз�

волу на встановлення вартості на рекламу або відмову у його наданні, а також дозволяє
прискорити та створити прозору систему прийняття відповідних рішень.

Отже, способом вирішення проблеми і досягнення відповідних цілей є прийняття вико�
навчим комітетом Боярської міської ради рішення. 

2. Обґрунтування прийняття регуляторного акта.
Можливість досягнення цілей, передбачених п. 1 цього аналізу, у разі прийняття рішен�

ня виконавчим комітетом Боярської міської ради, що аналізується, є цілком реальною та
обґрунтованою у зв'язку з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є ці�
леспрямоване вирішення проблеми у галузі зовнішньої реклами.

Контроль за дотриманням виконання рішення, що аналізується, здійснюють робоча ко�
місія, виконавчий орган ради, а також інші органи (організації та установи) згідно з чин�
ним законодавством у межах своєї компетенції.

Проект рішення розроблено відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні".

3. Визначення цілей державного регулювання. 
Основною метою прийняття відповідного рішення є виконання місцевого бюджету та

ефективне використання коштів, забезпечення прозорості та відкритості надходження та
використання коштів бюджету.

4. Альтернативні способи досягнення цілей.
Обраний спосіб правового регулювання відносин у сфері зовнішньої реклами в місті

Боярка ґрунтується на принципі імперативності (загальнообов'язковості) рішень вико�
навчого комітету Боярської міської ради, що встановлено ст. 144 Конституції України та
ст. 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

У той же час обраний спосіб забезпечує принципи державної регуляторної політики, до�
сягнення цілей державного регулювання та покращення підприємницького середовища.

Таким чином, вирішення зазначених вище питань можливо лише шляхом прийняття рі�
шення виконавчого комітету Боярської міської ради "Про встановлення вартості на рек�
ламну площу (біг�борди)". 

5. Визначення заходів відстеження результативності рішення. 
Строки проведення:
� базове відстеження результативності акта � до набрання актом чинності;
� повторне відстеження результативності акта � через 1 рік після набрання чинності ак�

том;
� відстеження результативності дії акта здійснюється за звітом, наданим КП "ІА "Бояр�

ка�інформ", які мають повноваження регулювати розміщення зовнішньої реклами на те�
риторії міста. 

Юридичним відділом
виконавчого комітету Бо�
ярської міської ради з ме�
тою звільнення незаконно
отриманих земельних ді�
лянок, розташованих у
Боярці по вул. Жуковсько�
го та вул. Жуковського, 1�а,
були вжиті заходи щодо
відновлення права кому�
нальної власності терито�

ріальної громади міста
Боярка.

У судовому порядку бу�
ли визнані недійсними
Державні акти на право
власності на вказані зе�
мельні ділянки як такі, що
отримані незаконно, за�
гальною площею 0,1486 га,
к а д а с т р о в і н о м е р и
3222410300:01:038:0006

та 3222410300:01:038:0005,
цільове призначення: для
будівництва та обслугову�
вання жилих будинків,
господарських будівель і
споруд.

Станом на сьогодні,  рі�
шення суду про скасуван�
ня зазначених вище Дер�
жавних актів набрали за�
конної сили.

ГРОМАДІ МІСТА ПОВЕРНУТО НЕЗАКОННО ВИДІЛЕНІ ДІЛЯНКИ



Від народження у 1998 році я
маю статус дитини, яка потерпі�
ла від чорнобильської катастро�
фи. У житті кожної боярської ро�
дини Чорнобиль � це не тільки
трава полин. Це � трагічні наслід�
ки дії радіації, спричиненої вибу�
хом на атомній електростанції.

Минає уже 27 років, як Україна
зазнала найбільшої катастрофи
ХХ століття. У ніч з 25 на 26 квітня
1986 року, коли всі безтурботно
спали, на четвертому реакторі

ЧАЕС пролунав вибух, і нічну
темряву розірвало полум'я. З то�
го часу людство дізналося про
реальну загрозу від "мирного
атома". Смертоносна хмара на�
крила регіони України, Білорусії,
Росії, дійшла до країн Європи. 

З радіаційним синдромом ми
приречені жити і сьогодні. Скіль�
ки моїх однолітків мають вади
здоров'я невизначеного харак�
теру, коли лікарі посилаються на
імунодефіцит... 

Катастрофа на ЧАЕС мала б
значно трагічніші наслідки, якби
не мужність працівників атомної
станції, зокрема пожежників, які
загинули, рятуючи світ від ядер�
ного вибуху. Серед перших на�
ших рятівників був і загін пожеж�
ників на чолі з лейтенантом Вік�
тором Кібенком. На честь подви�
гу героя у Боярці його іменем
названо одну з вулиць.

Я живу поруч � на вулиці Коо�
перативній. Але 26 квітня, коли в

Україну приходить чергова річ�
ниця Чорнобиля, ця дата приму�
шує знову і знову задуматися
над трагічною долею лейтенанта
Кібенка, який загинув молодим,
але разом з товаришами вико�
нав свій священний обов'язок до
кінця. 

Вулиця імені лейтенанта Кі�
бенка � невеличка данина пам'яті
героя. Сподіваюсь, що меморі�
альна дошка на честь пожежника
з'явиться на вулиці його імені,
принаймні мені хотілося б, щоб
мої земляки могли читати істо�
рію нашого краю і в назвах ву�
лиць, і на таких меморіальних
табличках. І нехай подвиги на�
ших пожежників постійно нага�
дують людству про жахи атомних
вибухів та застерігають від фа�
тальних експериментів у майбут�
ньому. 

Максим Коваленко,

учень 5 (9) класу Боярського

НВК "Гімназія � ЗОШ І ст."

ДЕРЕВА ПОРОСЛИ У НЕБО
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Вечір лягав на село Старі Ше�
пеличі, заколисував свіжоскопа�
ну землю, першу тендітну зе�
лень, абрикосовий цвіт. Здавши
молоко на молочарню, жіночки
сиділи на лавці й теревенили про
дітей, зварені обіди, куплені в
Прип'яті обнови. 

Вдалині, на фоні вже сіріючого
неба, височіла труба Чорнобиль�
ської АЕС. Євдокія Іванівна й не
слухала тих розмов, бо раптом їй
згадалося, як в минулому році,
коли було вже пізно, з труби
йшов дим з іскрами. А вранці во�
на побачила смугу чорного кар�
топлиння шириною метрів чоти�
ри � зелень була наче приморо�
жена. І так було по всьому селу.
Квартирант по секрету сказав,
що такі викиди траплялися неод�
норазово. 

Мирна тиша оповила село.
Ніхто не відав, що на нашу зем�
лю прийшло величезне нещастя. 

І в цей вечір, коли жінки розій�
шлися, якась тривога закралася
в серце Євдокії Іванівні. Ніч про�
вела в дрімоті, а вийшовши пів
четвертого ранку, побачила без�
ліч ям, виритих Лютіком. Той ле�
жав і скавчав, вже й сироватку не
хотів пити. Лице їй запекло, наче
хто перцем посипав. Вмилась
водою із балії � щоки ще більше
запалали. 

Вранці вигнала корову. Аж тут
Льончик, який до школи їздив
робочим автобусом, поверта�
ється додому й гукає: "Бабо,
атомна взорвалася". Євдокія
Іванівна як стояла, так і сіла:
"Все, пропала моя сім’я. Всі ж
там � чоловік, сини"…

…Полум'я червоною хмарою
охопило дах. Машини Григорія
Хмеля і Михайла Головненка зу�
пинилися біля блока. Пожежники
ходили по розкиданим навкруги,
ще теплим шматкам графіту, й
були ошелешені масштабом
аварії. Люди вибігали з блока і
кричали: "Жах, жах". Хтось ку�
дись біг, когось шукали � паніка
охопила всіх. Під’їхали ще маши�
ни і всі включилися в роботу.
З'єднали швидко рукави � на 60
метрів угору, підключилися до
гідранта і по мехдрабині полізли
на дах у полум'я. Вони не знали,
що можуть не повернутися до
родин. 

Ніхто тоді не відав, як проявить
себе радіація, яка не має ні сма�
ку, ні запаху, ні кольору, що й
притупляло відчуття небезпеки.
Спеціальних захисних засобів:
костюмів, респіраторів не було,
дозиметрів також. Усе це буде
пізніше, встановлять і термін пе�
ребування у Зоні, а зараз працю�
вали, що було сили. Григорій
Матвійович усіх питав, чи не ба�
чив хто сина � Петра Хмеля, який
був начальником першого карау�
лу. І в їдальні, де отримував по�
рошки, запитував: "Петра не�
ма?". А потім хлопці сказали:
"Діду, його повезли на підміну
“туди”. У батька й руки затруси�
лися. Дивився на горе, що димі�
ло, і не знав, чи побачить сина

живим. А вже вранці вони зустрі�
лися. Петро говорив про сім`ю,
наче й не був у тому пеклі, а по�
тім: "Як мені погано, батя, ну�
дить, піду мабуть, в санчастину".
"Йди сину, тримайся", � ховаючи
очі, часто зморгуючи, відповів
батько.

На блоці вже не було спалахів,
тільки чорний дим і сажа. Реак�
тор плювався викидами. І над
цим страхіттям сяяло весняне
сонце. Пожежників, а разом з
ними й Петра Хмеля, забрали в

лікарню до Москви � вони були в
тяжкому стані. Григорій Матвійо�
вич насилу дійшов додому й сів
під плотом. Євдокія Іванівна йо�
му: "Треба бульбу кидати", а він:
"Тобі треба – то й кидай". І п'є
раз за разом воду. Приїхав стар�
ший син Іван, якого теж підняли
по тривозі. Тож Іван завіз батька
в лікарню Ломоносова.

Євдокії Іванівні теж прийшлося
пережити і страх, і відчай, як і ти�

сячам інших людей. Ще з дитинс�
тва це відчуття їй знайоме. Вона
мала, а сестричка ще менша сто�
яли, притулившись до стіни, а ні�
мець автомата на них направив,
ось�ось стрельне, то добре, що
німкеня заступилася, яка прожи�
вала у їхньому селі. А колись зи�
мою наїхало есесівців і вогонь від
хати до хати пішов, мати з дітьми
насилу встигли вискочити: як сто�
яли босі й роздягнуті, так і побігли
до лісу по снігу. Але там був ворог
явний, а тут? 

Оголосили: радіація � на робо�
ту не ходити. Електрики нема,
корови ревуть недоєні, підвезти
їжу нічим, свині вищать, кури
кричать, коні ржуть � худобина
відчуває біду, собаки виють.
Тиждень оце слухали. Потім при�
їхали машини – грузили худобу.
Повний кузов набивається корів,
машина рушає, вони одна одну
штовхають, якась впала за борт �
висить за ногу, а водій волочить

її, з іншої машини коро�
ва геть випала через
паркан, а десь заче�
пилася рогами і все
це реве, люди кри�
чать і плачуть � пере�
жили "страшний суд".
Куди оте все повезли
–  хтозна.

Та що худоба. Ось
прийшла черга селян.
Сказали нічого не
брати, бо тільки на
три дні їдуть. Євдокія
Іванівна поклала до�
кументи в банку і за�
копала під плотом,
пізніше сусідка Женя
поїхала і забрала. Лю�
дей повезли у невідо�
мість, у якісь Мигалки
Бородянського райо�
ну. Порозтикали по
чужих хатах – і живіть
так до осені. 

Спочатку була ще
надія на повернення.

Хіба ж можна кинути
будинок, все нажите за життя
добро, садок, город? Виявило�
ся, що можна, бо склалися такі
обставини. 

Якось забігла сусідка: "Євдо�
кія, бігом телевізор включай,
чорнобильців показують". В
Московській лікарні журналісти
зустрічалися з ліквідаторами.
Петро Хмель з пов'язкою на го�
лові встав до них, та й упав, мати
подумала � помер. Знепритомні�
ла. Коли жінки привели її до тя�
ми, вона дивилася на виснаже�

ного сина, який сидів на ліжку, і
плакала � живий. Опісля два мі�
сяці пролежала в лікарні � не бу�
ло голосу.

Час все гоїть, та нічого не за�
бувається. Старі Шепеличі сто�
ять мовчазні, здичавілі. Село по�
заростало, ніде нічого не видно,
все побите, розвалене: клуб,
школа, магазини, наче навмисно
хтось таке зробив. Бур'яни, як
ліс, кленки розсіялись, дерева
поросли у небо і, наче через тай�
гу, прорубана дорога до цвинта�
ря. Нема села. Де�не�де вціліли
хати й біліє стінами на диво всім
будинок Григорія Хмеля, як цер�
ква. У травневі дні Євдокія Іва�
нівна разом з синами Іваном та
Петром, а колись і з чоловіком,
як був живий, їздять на кладови�
ще, а поряд – рідна самотня ха�
та. Вітер минулого приносить
спогади молодості та дитинства,
але він все слабшає за стіною
бур'янів.

Колись на току, ще в 44�му,
мати разом з жінками провіюва�
ли жито, а Докійка з меншою
сестричкою лазили по тому во�
роху, вишукуючи чорненькі устю�
ки, наче ріжки � для лікування по�
ранених. А як же тоді хотілося
наїстися, у снах бачили їжу. 

Вітерець хазяйновито бігає по
Старих Шепеличах. Тихенько пе�
ребирає листочками біля пам'ят�
ника односельцям, які загинули
у Великій Вітчизняній. Чисто, по�
фарбовано, квіти. Пам'ять живе.
Пам'ятаймо рік 1986, 7 травня,
коли пролунало: "Хлопці, з пере�
могою! Вибуху не буде".
Пам'ятаймо квітневу ніч, тих, ко�
му ніколи було боятися, тхо від�
дано працював, ніс на олтар бо�
ротьби із "мирним атомом" своє
здоров'я, своє життя. Вони ряту�
вали атомну станцію, рідну зем�
лю, усіх нас, а ми спали під зоря�
ним небом і тільки годинник цо�
кав: не�за�бу�вай.

"Доля дала нам можливість
зазирнути за край ночі, тієї но�
чі, яка настане, якщо почнуть
вибухати атомні боєголовки"
(Ю. Щербак, "Чорнобиль").

Ганна Відеречко
(Використано матеріали з книги 

Ю. Щербака "Чорнобиль")

"У Зоні … людська сутність � як це було на війні � роз�

кривалася гранично швидко: …пишномовні базіки… виявля�

лись звичайними боягузами і покидьками, а тихі, непримітні

трудяги � справжніми героями. …Взяти хоча б старого по�

жежника, "діда" � Григорія Матвійовича Хмеля…" 

(Ю. Щербак, "Чорнобиль")

ЧОРНОБИЛЬ � 
НЕ ЛИШЕ ТРАВА ПОЛИН

Попереду маємо

сумну річницю Чорнобиля.

Підросли, слава Богу, діти,

народжені в постчорнобиль�

ский період. Але вони не�

суть у своїй крові наслідки

радіаційної катастрофи. По�

даємо короткий відгук на

подію хлопчика, який з�по�

між запропонованих в школі

на вибір тем обрав саме цю �

чорнобильську… 

ЧорнобиляВідлуння

23 квітня народились пись�
менники Моріс Дрюон, Воло�
димир Набоков, Андрій Кур�
ков, Григорій Тютюнник, а та�
кож померли Мігель де Сер�
вантес Сааведра, Вільям
Шекспір, Інка Гарсіласо де ла
Вега, Михайло Коцюбин�
ський. Тому саме цей день
був обраний Генеральною
к о н ф е р е н ц і є ю Ю Н Е С К О
Всесвітнім днем книги, а за
пропозицією Російської Фе�
дерації у формулювання було
додано і авторське право.

Своїм святом цей день вва�
жають автори, видавці, вчите�
лі, бібліотекарі та всі, хто при�
четний до книжкової справи.
Кожного року ЮНЕСКО визна�
чає світову столицю книги.

Кожна цивілізована держа�
ва, дбаючи про духовність та
освіченість свого народу, тур�
бувалась про створення і на�
повнення бібліотек. Не була
винятком і Київська Русь.

Книга – це велике диво,
створене людиною. В ті дале�
кі часи, коли люди не вміли ні
писати, ні читати, свої закони
і вірування вони зберігали не
на книжкових полицях, а у
пам'яті.

Згодом з'явилося вузлико�
ве письмо, потім написи на
кам'яних плитах. Далі був па�
пірус, від папірусу перейшли
до воскової дощечки, потім �
пергамент, а згодом � папір.
Так почали з'являтися перші
книги. 

Протягом усього життя ми
звертаємось до книжки. З ди�
тячих літ вона допомагає зро�
зуміти світ, що вас оточує, іс�
торію свого народу, збагачує
знаннями. 

Книга – мудрий друг, вона
потрібна людині як повітря, як
світло.

Людмила Заєць, 

завідувач міської 

бібліотеки для дітей

СИЛА, ЩО РУХАЄ СВІТОМ
23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права
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Діють знижки: пенсіонерам і дітям � 20%
студентам за наявності студентського квитка � 10%

20  квітня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

13�30
"Хранителі снів"

(мультфільм)

15�10
"Три богатирі: На далеких

берегах" (мультфільм)

16�30 “Франкенвіні” (мультфільм)

18�00 “Титанік” (драма)

21�10
“Президент Лінкольн:

Мисливець на вампірів (трилер)

21  квітня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

ННННаааашшшшееее    жжжжииииттттттттяяяя

Бронювання квитків  у кінозалі: 097�033�86�87; 063�594�84�33

Час Назва

13�30
“Снігова королева”

(мультфільм)

15�00
“Втеча з планети Земля”

(мультфільм)

16�40
“Хоббіт: Неочікувана подорож”

(фантастика)

19�30
“Подорож � 2: Таємничий

острів” (пригоди)

21�10
“Обитель зла: Відплата”

(фантастика)

22  квітня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

15�30
“Втеча з планети Земля”

(мультфільм)

17�10
“Снігова королева”

(мультфільм)

19�00
“Обладунки Бога �  3: Місія

Зодіак” (комедія)

21�00 "Сайлент Хілл � 2" (трилер)

2277 ккввііттнняя,, 1155::0000
Актова зала Боярської ЗОШ № 3

Святковий благодійний концерт учнів та викладачів Бояр�
ської дитячої школи мистецтв "Почуй світ!" у  рамках VIII Всеук�
раїнської благодійної акції "Серце до серця".

Р е ц е п тР е ц е п т

14 квітня в приміщенні Києво�Святошинської
ДЮСШ у Боярці відбулися чергові ігри відкри�
того Києво�Святошинського районного чемпі�
онату з волейболу.

Нагадаємо: цьогорічний весняний чемпіонат
стартував відразу після жіночого свята � 10 бе�
резня. Ігри проводяться в двох дивізіонах
о д н о ч а с н о . З а �
гальна кількість ко�
манд�учасниць � 9.
І хоча в чемпіонаті
н е б е р е у ч а с т ь
жодна жіноча ко�
манда, у складі де�
я к и х к о м а н д н а
майданчик дівчата
т а к и в и х о д я т ь .
Певно, це симво�
лічно. Адже чемпіо�
нат таки весня�
ний…

Що ж до резуль�
татів зіграних 14
квітня ігор, то вони �
яскраве свідчення того, що Фортуна цього дня
була найбільш прихильна до волейболістів з
Миронівки та Музич.

Зокрема, миронівці зіграли дві гри � з коман�
дами боярської ДЮСШ та київським "Дніп�
ром", у кожній з яких перемогли з рахунком 2:0.
А волейболісти з Музич перемогли "Дніпро" з

рахунком 2:1, а боярських "Ветеранів" � з ра�
хунком 2:0. 

Що ж до наших сусідів, волейболістів з Виш�
невого, то вони перемогли з рахунком 2:1 на�
ших юних волейболістів з команди ДЮСШ, за�
те отримали поразку від боярських "Ветеранів"
з таким самим рахунком.

Відтак кожна
команда запи�
сала до свого
активу ще кілька
очок, зробивши
ще один крок до
перемоги чи по�
разки: тут вже
кожному своє.

А наступні ігри
відбудуться 21
квітня. Місце
зустрічі незмін�
не � волейболь�
ний майданчик
нашої ДЮСШ.

П р и н а г і д н о
зазначимо: щосуботи тут відбуваються ігри об�
ласного чемпіонату з волейболу. Києво�Свято�
шинський район на цих змаганнях представляє
боярська збірна, до складу якої увійшли кращі
гравці "Промела" та "Фаворита". 

Радислав Кокодзей, 

фото автора

ВЕСНЯНІ ВОЛЕЙБОЛЬНІ ПРИСТРАСТІ – В ЗЕНІТІ!

Мати на своєму методично�
му озброєнні смарт�дошки по�
ки що лише мріють Боярська
ЗОШ № 3, ЗОШ № 4 та Бояр�
ський НВК "Гімназія � ЗОШ
І ст.". Причина дуже проста: мі�
німальна вартість новітнього
засобу навчання 60 тис. грн., а
відтак знайти ці кошти без до�
помоги спонсорів школам
просто нереально. 

Широкі можливості відкри�
ваються перед вчителем, озб�
роєним інтерактивним ком�
плексом. У цьому вже переко�
налися Боярська ЗОШ № 1
(на своїх уроках зі смарт�дош�
кою працює вчитель хімії Те�
тяна Шимко), Боярська ЗОШ
№ 2 (вчитель інформатики
Світлана Васюк), приватна
школа для дівчаток "Леді" та
Навчально�оздоровчий ком�
плекс Київського військового
ліцею ім. І. Богуна. 

Інтерактивна дошка об'єд�
нує в собі простоту звичайної
маркерної дошки з можли�
востями комп'ютера, коли од�
ним дотиком руки до поверхні
можна відкрити будь�який
комп'ютерний додаток або
сторінку в Інтернеті. 

Головними перевагами вико�
ристання інтерактивних дощок
є великий екран, що дозволяє
реалізувати один з найважли�
віших принципів навчання �
наочність. Та й суттєво зеко�
номити час: потрібну інфор�
мацію учень може побачити
на дошці, в той час як викла�
дач її просто пояснює. Крім
того, залишаючись коло дош�
ки, вчитель не втрачає кон�
такт з аудиторією.

Використання наявних двох
смарт�дощок у Навчально�оз�
доровчому комплексі Київ�
ського військового ліцею
ім. І. Богуна дає реальну мож�
ливість усім вчителям час від

часу використовувати їх у
своїй роботі, на своїх уроках.
Ще минулого року всі викла�
дачі ліцею пройшли навчання
на відповідних безкоштовних
курсах теоретично�практич�
ного спрямування, організо�
ваних керівництвом Київсько�
го ліцею. І тому на своїх уро�
ках цей новітній інструмента�

рій активно використовують
вчителі не лише точних пред�
метів (як зазвичай трапляєть�
ся зараз у школах), а й гумані�
тарних дисциплін.

Доказом останнього є відкри�
ті уроки вчителя математики
Лариси Миколаєнко на тему
"Теорема Піфагора" та вчителя
історії Валентини Лісовської на
тему "Гетьманщина наприкінці
ХVІІ � поч. ХVІІІ ст. Обрання геть�
маном Івана Мазепи ".

Так, на уроці Лариси Мико�
лаєнко смарт�дошка допо�
могла не лише висвітлити те�
му, мету та завдання уроку, а
й переглянути два навчальні
фільми, виконати більше де�
сяти навчальних завдань і тут
таки перевірити правильність
їх виконання. А ще � здійснити
географічно�мультиплікацій�
ну мандрівку до античної Гре�
ції, погостювати на рідному

для Піфагора острові Самосі,
повчитися в Школі Піфагора. 

Та найбільше юним ліцеїс�
там�богунівцям сподобалось
те, що до відповіді їх виклика�
ла й оцінювала… сама дошка!
Причому способом довільно�
го вибору прізвищ, що зняло
додаткову непотрібну напру�
гу. Адже дошку�комп'ютер
навряд чи можна звинуватити
в упередженості. Та й час, не�
обхідний вчителеві для пере�
вірки знань, умінь та навичок
учнів значно скоротився, при�
чому якість перевірки від цьо�
го зовсім не постраждала.

Урок вчителя історії Вален�
тини Лісов�
ської можна
охарактери�
зувати корот�
ко: подорож у
просторі та
часі. 

Відкриємо
ще одну таєм�
ницю смарт�
дошки. Урок,
розроблений
з врахуван�
ням її можли�
востей, є по
суті, надзви�
чайно рухли�
вим "конс�

труктором" кожної теми, а від�
так учитель може змінювати хід
роботи просто під час уроку,
мобільно реагуючи навіть на
випадкові питання, які можуть
з'явитися під час роботи в тому
чи іншому класі. А ще � вико�
ристовувати вже відомий ма�
теріал при підсумковому пов�
торенні чи узагальненні теми,
що, в свою чергу, сприяє міц�
ному засвоєнню вивченого. 

Застосування мультимедій�
них технологій під час нав�
чального процесу має великі
переваги, умотивовані самим
часом. Але й є дрібні недолі�
ки. А вибір особисто для себе
зробить, звісно ж, кожний
вчитель.

Вчитель�методист НОК

КВЛ ім. І. Богуна

Радислав Кокодзей,

фото автора

НОВІТНІ ОСВІТЯНСЬКІ
ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЇ

Використання у навчальному процесі новітніх тех�
нологій давно вже стало вимогою сьогодення. Причому
останнім часом все активніше у навчальний процес вхо�
дять мультимедійні технології, зокрема � інтерактивні
смарт�дошки. А як справи з їх використанням у школах

нашого міста?

2200 ккввііттнняя,, 1122::0000
Боярський краєзнавчий музей

Відкриття персональної виставки живопису боярського ху�
дожника Олександра Малінченка з нагоди його 60� річчя. 

Картини Олександра Малінченка неодноразово експонува�
лися на міських, районних та обласних художніх виставках, ве�
лика кількість його робіт знаходиться в приватних колекціях в
Україні та за кордоном.

2200 ккввііттнняя,, 1111::0000
Актова зала Боярської ЗОШ № 5

Звітний концерт Боярської дитячої школи мистецтв за учас�
тю учнів та викладачів школи � лауреатів і дипломантів облас�
них, районних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фес�
тивалів.

Огірковий салат з
маслинами та

сиром 

Інгредієнти:
Огірок � 2 шт
Листя салату � 1 пучок
Маслини без кісточок � 15 шт
Лимонний сік � за смаком
Сир � гауда, ламбер і т.д. � 100 г

Приготування:
Помийте огірки, поріжте невеличкими брусочками, маслини

кільцями, а сир � кубиками. 
Листя салату нарвати невеликими шматочками.
Змішайте інгредієнти, заправте майонезом та лимонним

соком.
Смачного! 



Весна. Нарешті весна. Беззаперечно. 
До кінця квітня денна температура не

опуститься нижче 18 °С, а в останні дні місяця
підніметься вище 20 °С. Нічна температура буде
не нижча 7 °С. Сонце часто ховатиметься у
хмарах, іноді навіть дощових. Проте сильних
опадів не очікується. За сумною традицією цієї
весни, усі погодні негаразди очікуються на
вихідні – на останні суботу та неділю місяця
прогнозується дощ.
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До�че�ка�ли�ся!

Потрібен 
продавець-консультант

у магазин мобільного зв'язку 
(м. Боярка). 

Офіційне працевлаштування. 

З/п � 2100�2500.  

(067)540-80-00, 
(063)600-07-07, 
(050)400-00-65

ОВЕН
У професійній діяльності Овни зможуть ідеально

виконувати свою роботу й допомагати колегам чи
партнерам по бізнесу. Оточуючі із захопленням і пога�
но прихованою заздрістю спостерігатимуть все нові й
нові перемоги Овнів. Що стосується здоров'я, Овни й
тут відрізняться своєю витривалістю й невразливіс�
тю. Їм не страшні ніякі захворювання, особливо якщо
вони почнуть вести активний спосіб життя.

ТЕЛЕЦЬ

Цей період подарує сімейним Тельцям можливість
більше часу проводити зі своїм  обранцем, що чудово
відобразиться на їхніх взаєминах. У самотніх Тельців
велика ймовірність зустрічі зі своєю долею. Творчим
Тельцям цей період принесе визнання і славу, а також
значно поліпшить їхнє матеріальне становище. Також
не завадило б зайнятися активними видами спорту,
особливо якщо ви нагуляли за зиму зайву вагу.

БЛИЗНЮКИ

Цей період порадує Близнюків матеріальним при�
бутком, який багатьом відразу ж захочеться витрати�
ти. Зірки рекомендують цього не робити, оскільки не�
забаром вас чекають серйозні вкладення в розши�
рення своєї справи. Зірки наполегливо радять дуже
дбайливо ставитися до свого здоров'я.

РАК

Самотніх Раків на любовному фронті супро�
воджуватиме удача, проте слід дуже обережно
ставитися до різних знайомств – така зустріч
може закінчитися досить неприємним інциден�
том. Наприкінці квітня багатьом Ракам, нарешті,
вдасться придбати покупку, про яку вони давно
мріяли. Також велика ймовірність незапланова�
ної, але захоплюючої подорожі.

ЛЕВ

Цей період для самотніх Левів буде наповнений
романтикою. Їх закрутить у вирі приємних зна�
йомств і пристрасних побачень. Можливо, вони на�
решті зустрінуть свою половинку. Леви, які змінили
професію або сферу діяльності, з головою підуть в
роботу, отримуючи від неї повне моральне і фінансо�
ве задоволення. Велика ймовірність придбати маши�
ну або заміський будинок. 

ДІВА

Сімейні Діви ризикують "зірватися з ланцюга" і від
душі насолодитися забороненим плодом. Якщо попе�
редні стосунки давно вичерпали себе, Діви можуть
собі це дозволити без докорів сумління. Якщо ні, вони
ризикують багато чим і їм варто серйозно задумати�
ся. До кінця місяця у фінансовому та професійному
плані настане більш світла смуга. Все потихеньку поч�
не налагоджуватися і входити в своє русло. 

ТЕРЕЗИ

У цей період Терезів чекають цікаві відрядження,
які значно розширять їхні ділові можливості. Однак
зірки не рекомендують укладати угоди і підписувати
договори, не порадившись з партнерами або керів�
ництвом. Наприкінці квітня у представників цього
знака можуть виникнути невеликі проблеми зі здо�
ров'ям. 

СКОРПІОН

Скорпіони, які перебувають в сімейному союзі або
в тривалих відносинах, стануть ще ближче до своєї
другої половинки. Вони відчують приплив енергії для
роботи над новими ідеями та проектами. Відходячи
від стереотипів і шаблонів, Скорпіони виграють в
будь�якому починанні, а їхній креативний підхід гідно
оцінить керівництво. 

СТРІЛЕЦЬ
Цей період пройде відносно спокійно. У матері�

альному плані Стрільці будуть твердо стояти на но�
гах і зможуть придбати те, про що довгий час мрія�
ли, але не могли собі дозволити. Стрільці�керівни�
ки розширять штат своїх співробітників і задума�
ються над новими, дуже вигідними перспектива�
ми. У плані здоров'я � необхідно буде приділити
увагу кишково�шлунковому тракту і стану шкіри.

КОЗЕРІГ

Козероги, можуть опинитися в непростій ситуації
щодо роботи. Однак якщо їм вдасться швидко відреа�
гувати на зміни, проблем можна буде уникнути. Отри�
маний досвід позитивно позначиться на подальшій
кар'єрі і матеріальному благополуччі Козерогів. Зірки
рекомендують звернути увагу на імунітет, оскільки ве�
лика ймовірність вірусних захворювань.

ВОДОЛІЙ

Цей період зажадає від сімейних Водоліїв уваги і
турботи до близьких.  На роботі, розгледівши лідер�
ські якості Водоліїв, до них "потягнуться" колеги, а ке�
рівництво почне радитися щодо прийняття будь�яких
рішень. Водолії стануть практично незамінні, що в
свою чергу приємно відобразиться на їхніх гаманцях.

РИБИ
Цей період змусить Риб задуматися про своє здо�

ров'я. Погане самопочуття, викликане стресами й ос�
лаблене вірусними інфекціями, загрожує закінчитися
серйозним нервовим зривом. Головне � розуміти, що
все, що відбувається в житті � на краще. Цей відрізок
шляху необхідно пройти, не втративши такі характер�
ні для Риб цінності, як милосердя, доброта і турбота
про ближнього. 

ГОРОСКОП
18 квітня � 29 квітня

КП “БГВУЖКГ”
запрошує на постійну роботу:

�начальника юридично�
договірного відділу (1)

� майстра електрогосподарства (1)
�покрівельників (2)

Тел.: 41�170, 46 � 924

 Вище лоба очі не ходять.
 Від своєї тіні не втечеш.
 Бреше, аж слід курить.
 Буває, що й муха чхає.
 Був волом, та став козлом.

 Був кінь, та з'їздився.
 В закритий рот муха не влізе.
 Вісті не лежать на місці.       
 В степу і хрущ м'ясо.
 Гарна, як свиня в дощ.

Усміхніться
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дверідвері
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ЖЖ АА ЛЛ ЮЮ ЗЗ ІІ ::   ЖЖ АА ЛЛ ЮЮ ЗЗ ІІ ::   
вертикальні, вертикальні, 
горизонтальнігоризонтальні

РР ОО ЛЛ ЕЕ ТТ ИИ ::   РР ОО ЛЛ ЕЕ ТТ ИИ ::   
захисні ,тканевізахисні ,тканеві
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За підтримки Міністерства культури і туризму України 6 квітня
2013 року в Українському Домі відбувся 13�й Всеукраїнський фес�
тиваль�конкурс мистецтв дитячої та юнацької творчості "Джерело

надій". Його організа�
тор – Міжнародний
Б л а г о д і й н и й Ф о н д
"Соняшник" (голова
правління Алла Горбу�
нова, президент фес�
тивалю, режисер�пос�
т а н о в н и к С в і тл а н а
Кузьменко). Протягом
багатьох років МБФ
займається організаці�
єю дитячих творчих за�
ходів, як в Україні, так і
на міжнародному рівні.

Основним заходом
фестивалю�конкурсу
"Джерело надій" стала
конкурсна програма, в
якій взяли участь най�
кращі дитячі виконавці
України: солісти�вока�
лісти, солісти хореог�

рафічного жанру, вокальні, хореографічні ансамблі, колективи
естрадного та фольклорного жанрів.

Цього року участь у фестивалі�конкурсі взяла студія бального
танцю "Ритми", яка уже понад 10 років діє при Києво�Святошин�
ському районному Центрі творчості молоді "Оберіг" (директор На�
дія Скакодуб). Серед здобутків боярського колективу � перемоги
на багатьох конкурсах, в тому числі й міжнародних. У травні 2012
року "Ритмам" присвоєно високе звання народного. Незмінний
керівник�тренер бальної студії � Ольга Зарицька.

Організаторами конкурсу було передбачено виконання на прос�
торій сцені Українського Дому 42 номерів. Відкривати програму
випала честь боярським "Ритмам". Дванадцять хлопчиків і дівча�
ток закружляли у ритмах віденського вальсу. Цю чудову хореогра�
фічну композицію "Балеринка", поставлену Ольгою Зарицькою,
зал зустрів шквалом аплодисментів. Пластика, грація, синхрон�
ність рухів, натхненні обличчя 10�12�річних виконавців � усе підко�
рило глядачів. 

Згодом "Ритми" утнули джайв � найшвидший танець латино�
американської програми бальників. Важко було навіть здогадати�
ся, що буквально напередодні концерту Ользі Зарицькій довелося
змінювати композицію "Джайву", адже через хворобу "випала"
одна пара. Як кажуть, прислужилася онучка Ольги Миколаївни �
Марина, яка танцює в молодшій групі студії. Її соло з лялькою вия�
вилося дуже доречним. Підсумок: тут уже не встояло журі конкур�
су�фестивалю � присудило перше місце і кубок. Щасливі діти по�
вернулися до Боярки, збагативши колекцію "Ритмів" і "Оберегу"
ще однією переможною нагородою. Юні танцівники для виховате�
лів, тренерів, а насамперед, для батьків � справжнє джерело надії.

Ганна Коваленко,

фото автора

БОЯРСЬКІ «РИТМИ» –
ПЕРЕМОЖЦІ ФЕСТИВАЛЮ�

КОНКУРСУ «ДЖЕРЕЛО НАДІЙ»

АА ВВ ТТ ОО ВВ ИИ КК УУ ПП
ЦЦіілліі,,  ккррееддииттнніі,,
ппіісслляя  ДДТТПП  

ТТеелл..:: ( 0 9 3 ) 1 1 2 � 7 5 � 5 5

ВИПІЧКА ВИПІЧКА 

ДОМАШНІХ ТДОМАШНІХ ТОРТІВ ОРТІВ 
на замовлення

Ціна за 1 кг 50 – 90 грн
СССС ВВВВ ЯЯЯЯ ТТТТ КККК ОООО ВВВВ ОООО !!!!     СССС ММММ АААА ЧЧЧЧ НННН ОООО !!!!     

ДДДД ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ     ДДДД ІІІІ ТТТТ ЕЕЕЕ ЙЙЙЙ     ����     ЯЯЯЯ СССС КККК РРРРАААА ВВВВ ОООО !!!!

Тел.: (067) 335 � 30 � 45
(063) 742 � 63 � 68

СвітСвітланалана

Втрачений земельний акт серії ЯД № 789073 на
право власності на земельну ділянку, виданий на
ім'я Мельникової Світлани Георгіївни, яка
проживає за адресою: м. Боярка, вул. 40 річчя
жовтня, 53�а, вважати недійсним.


