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Зробимо Україну чистою
12 квітня у День довкілля Боярка вже третій рік поспіль бере

участь у всеукраїнській акції "Зробимо Україну  чистою". У

рамках заходу відбувалося прибирання парків, скверів та

місць відпочинку. 

5 стор.
www.boyarka�inform.com

У Боярці відбувся V пленум Києво�
Святошинської районної організації
ветеранів війни та ЗС. У його роботі
взяли участь голови первинних орга�
нізацій, директор Києво�Святошин�
ського територіального центру з
обслуговування населення Зінаїда
Блик, заступник міського голови
Валерій Дубовецький, голова район�
ної організації "Товариство Червоно�
го Хреста" Лідія Заїченко, голова ра�
йонної організації УСВА (воїнів�
інтернаціоналістів) Лариса Козленко. 

Розглянувши питання підготовки
до святкування Дня Перемоги, при�
сутні зазначили, ще є час, аби на�
лежним чином впорядкувати меморі�
альні комплекси, пам'ятники та
пам'ятні знаки, одинокі поховання

полеглих воїнів і братські могили. А
про те, що вже зроблено � ветеранам
розповів Валерій Дубовецький. 

Зінаїда Блик звернулась до керів�
ників ветеранських організацій із
проханням вчасно повідомляти про
самотніх і малозабезпечених членів
організації, аби соціальні працівники
центру мали змогу вчасно надати їм
необхідну допомогу. 

Також під час засідання введено до
складу президії районної ради вете�
ранів Володимира Костянтиновича
Демкова � поважну та авторитетну
людину не лише в Боярці, а й на те�
ренах Київщини. На завершення від�
булося нагородження почесними
грамотами та подяками членів вете�
ранського активу.

ННЕЕССППООККІІЙЙННІІ   ССЕЕРРЦЦЯЯ
ВВЕЕТТЕЕРРААННССЬЬККІІ……

8 квітня міський голова Тарас

Добрівський провів засідання Ду+

ховної ради, до якої входять керів+

ники усіх церков міста.

Користуючись нагодою, Тарас Григо�
рович привітав духовенство з набли�
женням найбільшого християнського
свята, а також торкнувся найактуальні�
ших тем сьогодення.

"Ще півроку назад навіть уявити було
важко, які кардинальні зміни відбудуть�
ся в Україні і наскільки складною буде
ситуація. Я пишаюся українцями, які
сміливо виступають на захист терито�
ріальної цілісності держави, які нама�
гаються внести позитивні перетворен�
ня у сферу державного устрою та уп�
равління. Щодо повсякденного життя
наших земляків, особливо незахище�
них, багато хто потребує допомоги
одягом та продуктами харчування. Я
знаю, що ви у своїх релігійних грома�
дах робите чимало для жителів міста,
багато хто долучився до підтримки
Збройних Сил України та Національної
гвардії".

Міський голова розповів присутнім
про роботу над планом стратегічного

розвитку міста та необхідності у зв'язку
із цим отримання Бояркою статусу міс�

та обласного значення.
"Необхідно проводити широке

роз'яснення таких дій, тож я прошу і
вас також долучитися до роз'ясню�
вальної роботи", � наголосив міський
голова.

Керівники релігійних громад висло�
вили свої думки щодо перейменування
ряду вулиць та площі Леніна. Пропози�
цію назвати її Михайлівською присутні
підтримали. Було висловлено ряд
слушних зауважень з приводу споруд�
ження в місті міжконфесійної каплиці
на честь Небесної сотні та місця її роз�
ташування. Зокрема, звучали думки
щодо доцільності будівництва споруди
на території міського кладовища.

Усі думки міський голова уважно ви�
слухав і зауважив, що остаточне рішен�
ня прийматиме громада. "Вже най�
ближчим часом ми розпочнемо опиту�
вання громадськості, щоб остаточно
визначитися з питанням будівництва
каплички", � наголосив Тарас Добрів�
ський.

Принагідно священики обговорили і
тему встановлення межових знаків у
формі хрестів на усіх дорогах, які ве�
дуть до міста. 

ВВІІДДББУУЛЛООССЬЬ  ЗЗААССІІДДААННННЯЯ  ДДУУХХООВВННООЇЇ  РРААДДИИ

З Великоднем, шановні боярчани!

Міський голова Тарас Добрівський!

З Великоднем, шановні боярчани!

Міський голова Тарас Добрівський!

12 квітня в Боярському

краєзнавчому музеї відбулася

чергова персональна виставка

боярського художника,

минулорічного лауреата премії

ім. Володимира Самійленка 

Боярської міської ради

Олександра Малінченка.

14 стор.

Дивіться щотижневі випуски новин Боярки 

у форматі інтернет+телебачення на офіційному сайті Боярської міської ради
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Опалювальний сезон 2013�
2014 років завершився 8 квіт�
ня. Розробляються заходи по
підготовці до роботи в осін�
ньо�зимовий період 2014�
2015 років.

Впродовж 15 днів квітня
2014 року:

до аварійно�диспетчер�
ської служби управління на�
дійшло 180 заявок, виконано
63 заявки на проведення сан�
технічних робіт, в тому числі �
заміна ділянок каналізаційних
труб будинків по вул. Білого�
родська, 27, Ворошилова, 23,
Молодіжна, 18�а; 

виконано 48 заявок на про�
ведення робіт з електропос�
тачання; 

проведено роботи по освіт�
ленню 8 ліфтових приміщень;
частковий ремонт покрівлі
дахів будинків по вул. 50 років
Жовтня, 15; Молодіжна, 8; ре�
монт сходів у будинку по вул.
Пастернака, 72; скління вікон
сходових маршів у будинку по
вул. Сєдова, 13;

проведено прибирання го�
рищ і підвалів у будинках
№ 17 та 23 по вул. Білогород�
ській; № 74 та 76 по вул. Мо�
лодіжній; № 9 та 11 по вул.
Сєдова; а також будинків по
вул. Лінійній, 30 та Ворошило�
ва, 26;

помиті під'їзди 50 %
дев'ятиповерхових будинків;   

працівники управління взя�
ли участь в проведенні субот�
ника в парку ім. Т. Шевченка,
проведено кронування та ви�
далення аварійних дерев, ви�
везено 3 т сміття та гілля.

Працівники дільниці благо�
устрою приводять до належ�

ного стану вулично�шляхові
мережі міста � прибирають
прибордюрну частину доріг,
проведено побілку дерев та
бордюрів по вулицях Білого�
родській, Молодіжній, завер�
шуються роботи по вулиці 40
років Жовтня; включено фон�
тан в парку Перемоги, приво�
диться в робочий стан фон�
тан біля РАЦСу. 

Проведено ямковий ремонт
вулиць Садової, Леніна, Б.
Хмельницького, Молодіжної,
використано 12 т асфальту.

За участі підприємців закін�
чуються роботи по благоус�
трою клумби біля Тарасів�
ського переїзду.

Триває робота з боржника�
ми за житлово�комунальні
послуги: 

на засідання комісії з пи�
тань заборгованості мешкан�
ців м. Боярка запрошено 134
боржника, юридичним відді�
лом управління підготовлено
3 позови для подачі до суду
про стягнення заборгованості
на суму 40594 грн. 

Продовжується укладення
договорів з мешканцями при�
ватного сектора на вивезення
ТПВ (зареєстровано 65 дого�
ворів).

Найнижчий рівень оплати
за житлово�комунальні пос�
луги в березні 2014 року до�
пущено мешканцями будин�
ків: по вул. Гоголя, 52 (25 %),
Маяковського, 44 (56 %),
Щорса, 24�а (56 %), Пушкіна,
2 (58 %).

Несвоєчасна оплата за
житло�комунальні послуги не
дозволяє управлінню надава�
ти якісні послуги населенню.

КП «БГВУЖКГ» повідомляє:

Це питання порушується де�
путатами не вперше. Почина�
ючи від 1956 року, коли Боярці
було надано статус міста ра�
йонного підпорядкування, а
особливо із здобуттям неза�
лежності України, місцеві ор�
гани самовряду�
вання намагалися
заявити про Бояр�
ку як місто, що не
тільки варте біль�
шої уваги від дер�
жави, але й таке,
що здатне працю�
вати в умовах біль�
шої самостійності. 

На жаль, попе�
редні спроби не да�
ли результату � на
різних етапах про�
ходження намірів
боярчан надати міс�
ту статус обласного
підпорядкування не
знаходив підтримки
влади чи то район�
ної, чи обласної. 

З ініціативи міського голови
Тараса Добрівського розпочато
новий виток походу за здобут�
тям для Боярки статусу, який
дозволить поліпшити життя
місцевих жителів.

10 квітня на сесії головував
Тарас Добрівський. Він у своє�
му виступі переконливо дово�
див, що піднесення статусу міс�
та до рівня обласного дозво�
лить значно прискорити зрос�
тання Боярки, збагатити добро�
бут боярчан, ліквідувати значні
проблеми в її соціально�еконо�
мічному розвитку. 

З цифрами і фактами його
підтримали керівники служб ви�
конкому Олена Балуєва, Марія
Рябошапка, які неспростовно
доводили доцільність і спро�
можність Боярки здобути ста�
тус міста обласного значення.
Вони нагадали про інші понад
десяток міст Київської області,
яким вже надано цей статус і
який сприяє розвитку громад.
До речі, це питання вже було
темою круглого столу за участі
депутатів, представників гро�
мадських організацій, який від�
бувся 4 квітня.

Красномовно свідчили на ко�
ристь втілення давньої мрії де�
путати попередніх скликань Бо�
ярської міської ради Віктор
Яровий і Микола Мосунов, які
взяли участь в обговоренні го�
ловного питання порядку ден�
ного сесії. Підтримав ідею і де�
путат Михайло Кокурін, який
свого часу очолював Боярську
міську раду. Отже, сесія ухвали�
ла звернутися до Верховної Ра�
ди України з клопотанням нада�
ти Боярці статус міста обласно�
го значення. Безперечно, пос�
тавлене завдання надто склад�
не і тривале, але дорогу подо�
лає той, хто йде.

З інших понад 20 питань по�
рядку денного сесії також було
ухвалено переважно позитивні
рішення. Так, затверджено зві�
ти про виконання у 2013 році
міського бюджету, про діяль�
ність КП "Боярка�Водоканал",
КП "БГВУЖКГ". Звичайно, дис�
кусії і запитання до керівників
КП Миколи Давиденка і Вадима
Богуславського були гострими і
різноманітними в тому числі і
від присутніх на сесії численних
представників громадськості.
Відповіді лише доводили факт
відсутності в бюджеті грошей і
дорожчання послуг, а тому ке�
рівники дякували жителів за ро�
зуміння, а працівників за сум�
лінну працю, часто із затрим�
кою зарплат.

На сесії було скасовано пов�
новаження депутата Андрія Ки�
риченка за власним бажанням.
Також ліквідовано постійну де�
путатську комісію з питань ко�
мунальної власності, привати�
зації, залучення інвестицій, ка�
пітального та шляхового будів�
ництва з покладенням її
обов'язків на інші сім депутат�
ських комісій. Внесено зміни до
складу двох конкурсних комісій,

а також до Положення про по�
рядок організації та проведен�
ня відчуження комунальної
власності територіальної гро�
мади Боярки.

Затверджено Правила ко�
ристування водозабірними
спорудами для задоволення
питних та інших потреб насе�
лення, зон санітарної охорони
джерел водопостачання, об�
меження або заборони вико�
ристання підприємствами
питної води в промислових ці�
лях на території Боярки. 

Однозначно дуже важливий
документ, який, безперечно,
будуть вивчати не тільки всі жи�

телі Боярки, а насам�
перед активісти гро�
мадських організа�
цій, які послідовно
заповнюють сесійну
залу. А такі, як деякі
члени досі не заре�
єстрованої Народної
ради, ще й вишуку�
ють "жарені факти",
більше схожі на нак�
лепи. 

Було розглянуто
питання про призна�
чення директора КП
"Інформаційне агент�
ство "Боярка�ін�
форм" Ганни Кова�
ленко. Член Націо�
нальної спілки жур�

налістів України, вона понад рік
виконувала обов'язки директо�
ра. На одній з попередніх сесій
Ганна Анатоліївна звітувала за
рік роботи і депутати звернули�
ся до міського голови з пропо�
зицією затвердити Ганну Кова�
ленко на цій посаді. Міський го�
лова зробив відповідне подан�
ня. Депутати підтримали це
призначення переважною біль�
шістю голосів.

Сесія затяглася через чис�
ленні архітектурні і земельні пи�
тання. Але і там депутати наве�
ли лад. Шкода тільки, що через
інсинуації депутата із фракції
"УДАР" Сафонова довелося
зняти з розгляду питання про
оголошення конкурсу на орен�
ду приміщень, що вже могла б
приносити до бюджету кошти.
Проте це вже інша історія, до
якої повернемося в наступних
номерах.

Ніна Харчук, 
голова постійної 

депутатської комісії 
з питань регламенту, 

депутатської діяльності 
та етики, законності 

та правопорядку
Фото Олександра ПІДРУЧНОГО

Чергова 44 сесія
Боярської міської ради
має всі шанси стати
історичною, адже до її
порядку денного було
внесено важливе для
Боярки питання + про
надання місту статусу
обласного значення. 

БОЯРСЬКИЙ ПОХІД ДО НОВОГО СТАТУСУ

8 квітня під головуванням

міського голови Тараса Доб+

рівського відбулось чергове

засідання виконавчого комі+

тету Боярської міської ради. 

Про стан виконавської дис�
ципліни при виконанні доку�
ментів органів виконавчої вла�
ди вищого рівня та власних рі�
шень доповідала керуюча
справами Марія Рябошапка. 

Заслухано також звіт про ро�
боту із зверненнями громадян
за І квартал 2014 року. 

Про стан та перспективи вза�
ємодії виконавчого комітету з
дільничними інспекторами мі�
ліції по забезпеченню на тери�
торії міста громадської безпе�
ки та правопорядку доповів
старший дільничний інспектор
майор міліції Олександр      Анд�
рущенко. Він, зокрема, заува�
жив, що територію Боярки за�

раз обслуговують 6 дільничних
інспекторів міліції: 

дільничний пункт по вул.       Б.
Хмельницького, 73/2 � капітан

міліції Юрій Телеш та старший
лейтенант міліції Олексій Руса�
ков; 

дільничний пункт по вул.

Сєдова, 11 � майор міліції Рус�
лан Микитенко та лейтенант
міліції Віталій Лашевич; 

новостворений пункт в істо�
ричній частині міста по вул.
Жовтневій, 22 � лейтенанти мі�
ліції Ігор Готліб та Віталій Овсі�
єнко. 

Впродовж І кварталу 2014
року співробітниками РВ скла�
дено 45 адміністративних про�
токолів, розкрито 18 злочинів
та здійснено 8 перевірок�рей�
дів. 

Перебувають на обліку по ад�
міннагляду � 7 осіб, 5 психічно
хворих, раніше засуджених � 34
та умовно засуджених � 81 осо�
ба. 

Член виконкому, заступник
начальника Києво�Святошин�
ського РВ � начальник міліції
громадської безпеки Олексій
Перфілов та Олександр Андру�

щенко відповіли на всі запитан�
ня членів виконкому. 

Про свою роботу звітувала
спеціаліст І категорії по роботі
з громадськістю Ольга Харчен�
ко. 

Заступник міського голови
Валерій Дубовецький поінфор�
мував присутніх про заходи з
відзначення 69�ї річниці Пере�
моги у ВВВ. 

Затверджено також графік
приватизації об'єктів кому�
нальної власності територіаль�
ної громади міста Боярка, що
підлягають приватизації у 2014
році. 

Рішенням виконавчого комі�
тету надано відповідні дозволи
на розміщення об'єктів торгів�
лі, побуту, виробництв, а також
розглянуто архітектурні та жит�
лові питання. 

ВИКОНКОМ РОЗГЛЯНУВ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
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Графік
чищення РЧВ та водопровідних мереж

КП "Боярка�Водоканал" повідомляє, що згідно
із затвердженим графіком проводиться планова
чистка та хлорування резервуарів питної води та
водопровідних веж міста.

Просимо мешканців вибачити за тимчасові
незручності, пов'язані з виконанням робіт.

КП «Боярка+Водоканал» повідомляє:

16.09.2004 року між ДП

"Дніпровський круг" та ДК

"Укртрансгаз" НАК "Наф+

тогаз України" в особі філії

Управління магістральних

газопроводів "Київтран+

сгаз" та ВАТ "Декоративні

культури" був укладений

трьохсторонній договір

№ 03+22+383, який міс+

тить ознаки змішаного до+

говору.

Відповідно до п. 1.1. Дого�
вору ДК "Укртрансгаз" НАК
"Нафтогаз України" в особі
філії Управління магістраль�
них газопроводів "Київтран�
сгаз" для будівництва групи
житлових будинків з об'єкта�
ми культурно�побутового
призначення за адресою:
вул. Білогородська в м. Бо�
ярка Києво�Святошинського
району Київської області з
усіма інженерними мережа�
ми, що обслуговують будин�
ки, надає ДП "Дніпровський
круг" земельну ділянку пло�
щею 14500 кв. м, яка нале�
жить ДК "Укртрансгаз" НАК
"Нафтогаз України" в особі
філії Управління магістраль�
них газопроводів "Київтран�
сгаз" на праві постійного ко�
ристування згідно з держав�
ним актом від 29.12.1997 ро�
ку, виданого виконавчим ко�
мітетом Боярської міської
ради на підставі рішення Бо�
ярської міської ради № 476
від 08.12.1997 року, а ДП
"Дніпровський круг" пере�
дає ДК "Укртрансгаз" НАК
"Нафтогаз України" в особі
філії Управління магістраль�
них газопроводів "Київтран�
сгаз" житлову площу в роз�
мірі та на умовах, визначе�
них договором.

Факт належності ДК "Укр�
трансгаз" НАК "Нафтогаз Ук�
раїни" в особі філії Управлін�
ня магістральних газопрово�
дів "Київтрансгаз" спірної
земельної ділянки встанов�
лено Постановою Київського
апеляційного господарсько�
го суду від 28.10.2010 року у
справі №13/090/10, а саме:

"Рішенням господарсько�
го суду м. Києва від
27.11.2008 року у справі
№ 25/315 за позовом ДК
"Укртрансгаз" до ДП "Дніп�
ровський круг" встановлено,
що ДК "Укртрансгаз" надало
ДП "Дніпровський круг" зе�
мельну ділянку площею
14500 кв. м, яка належить
позивачу на праві постійного
користування, згідно з Дер�
жавним актом, виданим
29.12.1997 року виконавчим
комітетом Боярської міської
ради народних депутатів.

За таких обставин при
розгляді справи № 25/315
Господарський суд встано�
вив факт належності позива�
чу земельної ділянки пло�
щею 14500 кв. м.

В силу п. 8 спільного нака�
зу НАК "Нафтогаз України"
та Державного комітету
нафтової, газової, та нафто�
переробної промисловості
України № 8/234 від
06.11.98 року, правонаступ�
ником усіх майнових прав та
обов'язків АТ "Укргазпром" і
реорганізованих підпри�
ємств, що входять до його
складу, є відповідні ДК НАК
"Нафтогаз України", ДК

"Укртрансгаз", ДК "Укргаз�
видобування", ДК "Торговий
дім" Газ України" та ДК "Укр�
нафтогазкомплект" в поряд�
ку, встановленому  НАК
"Нафтогаз України" згідно з
чинним законодавством.

Відповідно до п. 2 поста�
нови КМУ від 02.04.2002 ро�
ку № 449 "Про затвердження
форми державного акта на
право власності на земельну
ділянку та державного акта
на право постійного корис�
тування земельною ділян�
кою", раніше видані держав�
ні акти в т. ч. на право пос�
тійного користування зали�
шаються чинними і підляга�
ють заміні у разі добровіль�
ного звернення громадян
або юридичних осіб.

Судова колегія відзначає,
що матеріали справи не міс�
тять доказів наявності рі�
шення компетентних органів
про вилучення у ДК "Укр�
трансгаз" земельної ділян�
ки, яка знаходиться в м. Бо�
ярка та належить ДК "Укр�
трансгаз" на праві постійно�
го користування згідно з
чинним державним актом
серії ІІ�КВ № 003193, вида�
ного 29.12.1997 року вико�
навчим комітетом Боярської
міської ради народних депу�
татів на підставі рішення  Бо�
ярської міської ради народ�
них депутатів № 476 від
08.12.1997 року.

Враховуючи вищевикла�
дене, дана земельна ділянка
належить ДК "Укртрансгаз"
на праві постійного користу�
вання згідно з чинним дер�
жавним актом серії ІІ�КВ
№ 003193, виданим
29.12.1997 року.

Станом на сьогоднішній
день, правонаступником всіх
майнових і немайнових прав
ДК "Укртрансгаз" НАК "Наф�
тогаз України" є Публічне Ак�
ціонерне Товариство "Укр�
трансгаз", відповідно до
розпорядження Кабінету мі�
ністрів України "Про реорга�
нізацію дочірніх компаній
Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України"
від 13.06.2012 № 360�р, на�
казу Міністерства енергети�
ки та вугільної промисловос�
ті України "Про реорганіза�
цію Дочірньої компанії "Укр�
трансгаз" Національної акці�
онерної компанії "Нафтогаз
України" від 18.07.2012 №
530.

Підстави і порядок припи�
нення права користування
земельною ділянкою перед�
бачені ст.ст. 141�144 Зе�
мельного кодексу України.

Враховуючи вищевикла�
дене, питання відведення
земельної ділянки ДП "Дніп�
ровський круг" може бути
вирішено після припинення
права користування земель�
ною ділянкою відповідно до
вимог чинного законодавс�
тва. 

Також слід зауважити, що
відповідно до ст. 134 Зе�
мельного кодексу України
передбачена обов'язковість
продажу земельних ділянок
державної чи комунальної
власності або прав на них на
конкурентних засадах (зе�
мельних торгах).

ІНФОРМАЦІЯ З ПРИВОДУ ЗЕМЕЛЬНОЇ

ДІЛЯНКИ ЗА АДРЕСОЮ: 

М. БОЯРКА, ВУЛ. БІЛОГОРОДСЬКА, 51

Чистка Хлорування
Промивка

водоводів
Об'єм Назва об'єкта

23.04.14 28.04.14 29.04.14 2000 м3 ВНС�5 РЧВ�1

29.04.14 05.05.14 06.05.14 2000 м3 ВНС�5 РЧВ�2

06.05.14 12.05.14 13.05.14 3000 м3 ВНС�3 РЧВ�1

13.05.14 19.05.14 20.05.14 3000 м3 ВНС�3 РЧВ�2

21.05.14 22.05.14 23.05.14 80 м3 Водонапірна
вежа по вул.
Кібенка

26.05.14 27.05.14 28.05.14 80 м3 Водонапірна
вежа по вул. 40
р. Жовтня

Зважаючи на те,
що в історичній час+
тині міста побудо+
вано каналізацій+
ний колектор від
Боярської ЗОШ № 1
до каналізаційної
насосної станції №
6, Ви маєте можли+
вість найближчим
часом підключи+
тись до новозбудо+
ваного колектора.

Для цього необхід�
но створити вуличні
кооперативи і залу�
чити до нього усіх
майбутніх користува�

чів каналізацією, а
також одержати у Во�
доканалі технічні
умови на підключен�
ня до колектора та
виконати проектно�
технічну документа�
цію. 

За більш деталь�
ною інформацією
звертайтесь до тех�
нічного відділу: тел.
41�953, приймальні
дні: понеділок, сере�
да, п'ятниця з 8:00 до
17:00.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА!

Вже за тиждень після Вели+

кодня розпочнуться поми+

нальні дні, тому редакція га+

зети "Боярка+інформ" вирі+

шила поцікавитися ходом бу+

дівництва поминальної кап+

лиці на честь святого Іоанна

Хрестителя, що споруджу+

ється біля боярського кладо+

вища.

Керуючий будівництвом кап�
лиці, клірик Свято�Михайлів�
ського храму ієромонах Флавіан
(Гоженко) розповів, що роботи
тривають завдяки допомозі не�
байдужих людей і надав список
громадян та підприємств, які
допомогли у будівництві впро�
довж останнього року. 

Серед них: компанії "Авто�
люкс" та "Вентс", благодійний
фонд "Вікторія", А. Ф. Ковален�
ко, А. Ф. Шипко, Ю. В. Цікален�
ко, А. Н. Скиба, О. В. Сінгх, Л. І.
Орел, С. А. Качуровський, О. А.
Герасімов, М. К. Березін, І. В.
Храпачевська, О.В. Боднюк, па�
рафіяни Свято�Михайлівського
храму та інші особи, що побажа�

ли залишитися невідо�
мими.

Нагадаємо, що в
2013 році розпочались
активні будівельні ро�
боти, а саме: заверше�
но цегляні роботи,
встановлено купол, вік�
на та двері, розпочато
виготовлення унікаль�
них бетонних колон за
оригінальними макета�
ми. Каплиця будується
у візантійському стилі
за проектом А. Ф. Ко�
валенка.

"Збудована святиня
стане окрасою Боярки,
символом християн�
ської віри та світлою
пам'яттю про наших
предків. Закликаю під�
приємців та небайдужих бо�
ярчан долучитися до цієї
доброї і святої справи, аби
якомога швидше освятити
каплицю", � наголосив
отець Флавіан.

ДОЛУЧАЙТЕСЬ ДО БУДІВНИЦТВА КАПЛИЦІ

Громадська панахида 

відбудеться 27 квітня о 10:00.

Місце проведення: біля

поминальної каплиці на честь

святого Іоанна Хрестителя.

Незважаючи на 
такий молодий вік,

отець Флавіан вже
заслужив 

повагу за свої
славні труди на
ниві духовного

просвітництва та
подвижництва.

Щиро вітаю вас,
панотче, 

з днем народження 
та зичу щедрих 

Божих благословінь 
на тернистому шляху 

служіння Богу.

З повагою, 
міський голова

Тарас Добрівський

Громадська організація 

"Наше місто" щиро вітає

земляків зі світлим 

Христовим Воскресінням!

Зичимо смачної паски, 

світлої радості та добра 

у ваших серцях і оселях!

З повагою, 
голова ГО  "Наше місто", 
депутат Боярської 
міської ради 
Олександр Боднюк

11 квітня своє 25+річчя відсвяткував 
ієромонах Флавіан (Гоженко), 

клірик Свято+Михайлівського храму.  

Боярська ЗОШ № 5 дав+
но підтримує тісний
зв'язок із військовою час+
тиною, яка базується у Віті
Поштовій. Старшокласни+
ки щороку проходять там
військові збори, учні
влаштовують святкові кон+
церти для військових на
День Збройних Сил Украї+
ни і День Захисника Вітчизни, а солдати й
офіцери вітають вчительок із святом 8 Бе+
резня.

Нині в Україні відбуваються тривожні події. У
такий складний час, коли нашим воякам скрутно

і тяжко, вчителі не мо�
жуть залишатися бай�
дужими. Педагогічний
колектив вирішив до�
помогти військовим.
Було зібрано кошти і
придбано необхідні то�
вари, які вручили пред�
ставникам військової
частини.

Це скромний вклад педагогів у загальну вели�
ку справу � зміцнення й об'єднання України.

Лариса Скуз, 
заступник директора з навчально+

виховної роботи

ВЧИТЕЛІ ДОПОМАГАЮТЬ ВІЙСЬКОВИМ
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Реалії сьогодення свідчать про фор+
мування ціннісних орієнтирів і саме
тому перед нашим колективом поста+
ло питання модернізації підходів у ро+
боті з родинами та розвиток партнер+
ських відносин. Стратегічною метою
взаємодії стало: діти + батьки + ДНЗ =
радість, здоров'я, комфорт.

Здоров'я � найважливіша
умова успішної розумової
діяльності дитини. А фіз�
культура та спорт вихову�
ють наполегливість, готов�
ність до подолання трудно�
щів, створюють сприятливі
умови для виховання по�
чуття дружби, колективізму
та інших морально�вольо�
вих якостей.

З 16 по 18 квітня в нашо�
му ДНЗ відбулися зустрічі з
батьками, метою яких було
залучення до співпраці та
вдосконалення фізичного
виховання дошкільнят.
Батьки мали можливість
бачити свою дитину в ак�
тивному русі. 

Дошкільнята отримали позитивне емо�
ційне, естетичне та фізичне задоволен�
ня. Фізінструктор Наталія Нєдовєсова
завжди проводить заняття на високому
професійному рівні, де вдало продумано
хід заняття, поставлена чітко мета та виз�
начені шляхи реалізації завдань. Вона
створила казкові умови, де кожна дитина
проявила рухові навички, погралася, а
найголовніше � отримала задоволення.
Діти, займаючись фізкультурою, мали

змогу і порахувати, і застосувати знання
іноземної мови, продемонстрували мо�
рально�етичні навички спілкування, това�
риськості та вольові якості. 

Підсумовуючи зустріч, присутні однос�
тайно погодилися з думкою, що до сис�
теми заходів з фізичного виховання ма�
ють входити організація життя та діяль�

ності дітей вдома, і що здоров'я � найваж�
ливіша умова успішної розумової діяль�
ності дитини.

Для подальшої співпраці з батьками
було запропоновано анкету для визна�
чення проблемних завдань, шляхів вдос�
коналення фізичного розвитку дитини.

Надія Вакуленко,
Вихователь+методист 

ДНЗ + ЦРД "Джерельце"

ДВА РОЗДУМИ, ДВА ДОСВІДИ: СІМ'Я І ДНЗ

Вихованці старших груп ДНЗ "Спад+

коємець" долучилися до народних

традицій. 

У день Благовіщення зі світлим святом
діточок прийшли привітати ієрей Костян�
тин та ієрей Андрій Дворові, священики
храму на честь Святого Великомученика

Пантелеймона при Центральній районній
лікарні м. Боярка. 

Несподіванкою для дітей були прине�
сені священиками білі голуби, яких ви�
пустили дітки, щоб вони несли благу
вість для всього українського народу. 

Б Л А ГБ Л А ГА  З В І С Т К А  +  Н АА  З В І С Т К А  +  Н А
П ТП ТА Ш И Н И Х  К Р И Л А ХА Ш И Н И Х  К Р И Л А Х Напередодні пасхальних свят

вчителі Боярської ЗОШ № 4 та

Боярської ЗОШ № 1 підготували

учням початкових класів справ+

жній великодній подарунок. Не

святковий сувенір, і не писанку… 

Педагоги вирішили навчити дітей
виготовляти писанки власноруч! А
щоб навчитися робити це як слід,
попросили дати майстер�клас Тетя�
ну Іванівну Поліщук, керівника зраз�
кової студії образотворчого мис�
тецтва "Звичайне диво" Києво�Свя�
тошинського районного центру
творчості молоді "Оберіг".

Тетяна Іванівна займається цим
видом мистецтва вже майже 20 ро�
ків і знає багато
цікавого про пи�
санки, їх історію,
кольори та орна�
менти, традиції
розпису у різних
регіонах України.
І цією інформаці�
єю вона щедро
ділилася з учас�
никами заняття. 

Але головне,
задля чого заві�
тала Тетяна Іва�
нівна до учнів � це
практичні навич�
ки розпису вели�
кодніх яєць.

Для кожного
м а л е н ь к о г о

майстра було підготовлено особис�
те робоче місце і все, що потрібно
для роботи: яйце, віск, писачок,
свічка, фарби та вже розмальовані
писанки для зразка. Учні шкіл впер�
ше спробували себе у цій справі,
дуже хвилювалися і боялися, що в
них нічого не вийде. 

Але писанка вийшла у кожного!
Основне правило від майстрині:
"Негарних писанок не буває!". І всі
учасники майстер�класу перекона�
лися у цьому, коли на останньому
етапі почали знімати віск, і під вог�
нем свічок розквітли золотаво�чер�
воні орнаменти на їхніх писанках.

МАЙСТЕР+КЛАС З ПИСАНКАРСТВАМАЙСТЕР+КЛАС З ПИСАНКАРСТВА

10 квітня у районному будинку
культури, що в Новосілках, знов
лунали невмирущі Тарасові вір+
ші: саме цього дня близько 50
учасників ХХІІІ обласного огля+
ду+конкурсу читців ім. Т. Г. Шев+
ченка віком від 6 до 70 років зма+
галися у майстерності їх поста+
новки та декламування. 

Свято відбувалося у рамках від�
значення 200�річчя з дня народжен�
ня поета та 150�річчя з дня його пе�
репоховання. Продемонструвати
свою майстерність цього дня з'їха�
лися з різних районів, міст, сіл Київ�
щини ті, кому не бай�
дужа творчість Вели�
кого Кобзаря � учас�
ники театральних ко�
лективів, гуртків, сту�
дій художнього читан�
ня � переможці місь�
ких та районних від�
біркових турів. 

Кожен міг випробу�
вати власні творчі си�
ли в одній із чотирьох
номінацій: декламу�
вання твору Т. Г. Шев�
ченка чи творів сучас�
них українських і зару�
біжних поетів, пись�
менників, декламу�
вання авторського
твору чи сучасних ук�
раїнських авторів на
шевченківську тема�
тику, літературно�му�
зичний супровід за
творами Великого
Кобзаря чи відповідна
літературно�музична композиція. 

Іще ніколи, мабуть, творчість Та�
раса Шевченка не була такою акту�
альною, як сьогодні, та не була
сповнена такої величі, пророчої си�
ли, як цього дня з вуст виконавців.
Вражає те, з яким піднесенням і
глибоким запалом читці доносили
до глядачів мудре та невмируще
шевченкове слово. 

Майстерність читців художнього
слова за культурою мовлення, сце�
нічним костюмом, відповідністю ре�
пертуару, хронометражем виступу,
артистизмом, використанням му�
зичного супроводу оцінювало журі в

складі: голова � режисер театру
ім. Івана Франка, заслужений діяч
мистецтв України та незмінний кон�
сультант Київського обласного цен�
тру народної творчості Петро Іллєн�
ко, директор Київського обласного
центру народної творчості та куль�
турно�освітньої роботи Тіна Гресь�
ко, її заступник Наталі Зурабян, ре�
жисер, художній керівник Центру
Оксана Чабан і художній керівник
Центру Ніна Михайлишина. 

Завдання перед журі стояло не�
просте, адже конкурсанти не тільки
декламували надзвичайно різнома�

нітні твори Тараса Шевченка, як от
"Якби мені черевички", "Ще не
вмерла Україна", "Кавказ", "Най�
мичка", "Мені тринадцятий мина�
ло..." та ін., а й досить часто обира�
ли надзвичайно оригінальну форму
їх подачі. 

Та все ж після довготривалих де�
батів переможців було визначено.
Серед них � і юна боярчанка Валерія
Гоц (14 років), учениця ЗОШ № 1,
яка посіла ІІІ місце. 

Вітаємо та бажаємо подальших
успіхів! 

Наталка КУЦАК 

ЗНОВУ ЛУНАЄ ТАРАСОВЕ СЛОВО

Фотофакт

Повідомляємо, що у Головному управлін�
ні Національного банку України по м. Києву і
Київській області функціонує телефон "га�
рячої лінії" (044) 230�17�17 для консульта�
цій населення з актуальних питань діяль�
ності банків Київського регіону.

Звернення приймаються в режимі пря�
мого спілкування в робочі дні з 9:00 до
13:00 та з 13:45 до 18:00 (у п'ятницю до
16:45), в інший час (у т.ч. вихідні та святкові
дні) � в автоматичному режимі (опрацьову�
ються не пізніше наступного робочого дня).

Національний банк України запрошує
усіх дітей віком від 6 до 15 років взяти
участь у ІІІ Всеукраїнському конкурсі дитя�
чих малюнків на тему "Національний банк
майбутнього". 

У Київському регіоні І тур конкурсу про�
водить Головне управління Національного
банку України по м. Києву і Київській облас�
ті. Малюнки приймаються до 22 квітня 2014
року за адресою: 04070, м. Київ, Контрак�
това площа, 2�б.

До участі у конкурсі допускаються індиві�
дуальні (не колективні) дитячі малюнки. Ро�
боти можуть бути виконані у довільній гра�
фічній чи живописній техніці на аркушах па�
перу формату А3.

На звороті малюнка обов'язково зазна�
чаються прізвище, ім'я, поштова адреса
автора, клас та назва навчального закладу,
контактні телефони батьків або опікунів.

Наданням роботи на конкурс автор, його
батьки або опікуни підтверджують повну
згоду на її публікацію без будь�яких пре�
тензій щодо авторського права надалі. По�
дані на конкурс роботи не рецензуються та
не повертаються.

Переможці конкурсу будуть нагороджені
цінними подарунками.

За довідками звертатись за телефоном:
(044) 230�17�38.

-- Національний банк України інформує:

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС ДИТЯЧИХ МАЛЮНКІВ 
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12 квітня у День довкілля
Боярка вже третій рік поспіль
бере участь у всеукраїнській
акції "Зробимо Україну чис+
тою". У рамках заходу відбу+
валося прибирання парків,
скверів та місць відпочинку. 

Напередодні, 11 квітня, зу�
силлями Комунального підпри�
ємства "Боярка�Водоканал" бу�
ло побілено дерева та прибрано
узбіччя дороги у напрямку до
села Петрівське. 

Цього ж дня ще одне кому� нальне підприємство "Боярське
головне виробниче управління
ЖКГ" наводило лад у парку
імені Тараса Шевченка. За
словами начальника КП Вади�
ма Богуславського, було кро�
новано 23 та зрізано 11
аварійних дерев. 

Приємним сюрпризом для
боярчан стало 13 нових лаво�
чок, виготовлених працівника�
ми КП із залишків аварійних
дерев, та урни, які вже вста�
новлено на території парку. 

12 квітня представ�
ники Національної акці�
онерної компанії "Наф�
тогаз України" також
долучилися до акції та
приїхали прибрати бо�
ярський ліс у районі ву�
лиці Волгоградської.
Такий "десант" на чолі з
керівництвом компанії
зібрав понад 30 мішків
сміття. Також на тери�
торії "Східноєвропей�
ського регіонального
центру метрології при�
родного газу, нафти та
нафтопродуктів" Мет�
рологічний центр Наці�
ональної акціонерної
компанії "Нафтогаз Ук�
раїни" було висаджено
ялинки. 

У суботу, 12 квітня, боярчани
прибирали у парку ім. Тараса
Шевченка, по вулиці Піщаній, бі+
ля Йосипського ставка, терито+
рію біля кладовища, біля кіноте+
атру ім. Островського, а також
літній майданчик у парку Пере+
моги. 

Жителі нашого міста самооргані�
зувалися на перетині вулиць Дзер�
жинського та Залізничної і долучи�
лись до очищення Боярки від сміття. 

Ця подія відбулась за сприяння

національного штабу організації "Зробимо
Україну чистою", а також волонтерів з Києво�
Святошинського центру соціально�психоло�
гічної реабілітації, відділення банку "Надра",
прихожан церкви Спасіння та Свято�Михай�
лівської церкви. Неоціненною була допомога
"Ергопарку" � вони забезпечили учасників
рукавичками і сміттєвими пакетами. 

Зусиллями КП "БГВУЖКГ" було вивезено 5
машин зібраного сміття, а це: 276 сміттєвих
пакетів та негабаритне сміття. 

Цього ж дня Центр соціально+психоло+
гічної реабілітації населення та ГО
"Центр розвитку громад" активно долу+
чилися до Всеукраїнської акції з приби+
рання парків, скверів, пляжів та інших
місць відпочинку "Зробимо Україну чис+
тою", що мала на меті покращити якість
життя громади простими діями. 

Тож спеціалісти ЦСПР та члени ГО на чолі
з директором та головою правління Ангелі�
ною Лахтадир спільно з активістами Боярки
вийшли на прибирання Йосипського ставу,
що знаходиться у нашому боярському лісі. 

Сміття біля цієї мальовничої водойми вия�
вилося чимало � пляшки, пакети, недопал�
ки… Робота знайшлася для всіх: витягати
пляшки з води, збирати непотріб берегом,
тягати зібране сміття. Працювали дружно,
весело та швидко. Особливо зворушливо,
що до прибирання долучались небайдужі
жителі міста цілими сім'ями, навіть із дітка�
ми, що вже змалку вчаться дбати про чистоту
рідної Боярки. 

Але крім засміченості наш улюблений Йо�
сипський має нагальну проблему, яка потре�

бує термінового вирішення: вода не прохо�
дить через дамбу, перетікає і катастрофічно
розмиває дорогу. Маємо надію, що на цю ін�
формацію відреагують відповідні структури,
які за своїми посадовими обов'язками відпо�
відають за збереження старовинного й уні�
кального боярського ставка. 

Рота № 2 полку міліції спеціального
призначення ГУ МВС України Київської об+
ласті в місті Боярка під керівництвом ко+
мандира майора міліції Романа Мельника
також активно долучилася до Дня довкіл+
ля. 

Співробітники міліції прибрали біля своєї
частини, на прилеглих територіях � на авто�
бусних зупинках по вул. Шевченка. 

Також правоохоронці допомогли з приби�
ранням на території Боярської ЗОШ�інтернат
І�ІІ ст. для слабозорих дітей. 

Учні Боярської ЗОШ
№1 впродовж кількох
днів прибирали шкільне
подвір'я і територію ву�
лиці Польової, яка при�
лягає до школи. Так, ді�
ти підмели тротуари та
доріжки, зібрали гілки та

листя, упорядкували
клумби, побілили бор�
дюри та дерева. 

Традиційно учні разом
з вчителями упорядку�
вали могили невідомих
солдатів на цвинтарі
м. Боярка.

Комунальники + на варті чистоти Громада долучилась до благоустрою

Прибирання біля Йосипського ставка
«Десант» газовиків + на допомогу лісу

Школярі наводять лад

Правоохоронці 
допомогли підшефним

Ф о т о ф а к т  

Учні 11�А класу Боярської ЗОШ
№4 прибрали територію, при�
леглу до кінотеатру "Космос" �
згребли торішнє листя, зібрали
сміття.

Фахівці Києво�Святошинського
центру соціально�психологічної
реабілітації розробили "шкідливі
поради" на тему сміття. У той час,
коли вся громада прибирає, деякі
несвідомі громадяни продовжу�
ють примножувати безлад у нашо�
му місці. Радимо ознайомитися з
переліком відповідей на запитан�
ня:

ЧОМУ Я ХОЧУ СМІТИТИ?

Щоб страждали рослинки,
тваринки та інша живність пла�
нети Земля.

Щоб відчувати себе брид�
кою свинюкою.

Щоб моє рідне місто було
огидним.

Щоб на вулицях смерділо.
Щоб розплодити пацюків, які

рознесуть містом невиліковні
хвороби.

Щоб усім показати, наскіль�
ки сильно я ненавиджу благо�
устрій та квіти.

Щоб дати моїм батькам при�
від зневажати мене. 

Щоб двірники більше пра�

цювали та кляли мене.  
Щоб моє місто оминали гості не

лише з Європи, але й з країн тре�
тього світу. 

Щоб в озерах було легше лови�
ти рибу � просто збирати дохлу
сачком.

Щоб ліс перетворився на один
великий смітник, і мені з часом не
було де гуляти зі своїми дітьми.  

Щоб ніколи не знайти достойно�
го супутника життя. 

ШКІДЛИВІ ПОРАДИ 

ДЛЯ НЕСВІДОМИХ ГРОМАДЯН



¡ÓˇÍ‡
������������������������

18 квітня  2014 рокуTTTTVVVV    ––––    ммммаааарррршшшшрррруууутттт    ––––    ппппооооннннееееддддііііллллоооокккк,,,,    222211116666
06:00 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20, 06:40 Гість студії
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20, 08:40 Гість студії
09:00 Підсумки дня
09:30 Погода
09:50 Кліп учасника ПКЄ�
2014
10:05 ГРОМАДСЬКЕ ТЕ�
ЛЕБАЧЕННЯ
11:40 Творчий вечір В.
Крищенка "Десять запо�
відей Господніх"
13:55 Погода
14:05 Фестиваль�конкурс
"Міні�світ краси України�
2013"
15:30 Погода
15:40 ГРОМАДСЬКЕ ТЕ�
ЛЕБАЧЕННЯ
17:50 Погода
17:55 Про головне
18:30 Х/ф "Лех Валенса"
21:00 Підсумки дня
21:30 Концертна програ�
ма "Святкова Великодня"

22:55 Трійка, Кено, Се�
кунда удачі
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Від першої особи

06:00 "ТСН�Тиждень"
07:10 Х/ф "Гостя з май�
бутнього" (1)
13:20 Х/ф "Красунчик"
17:15 "Вечірній квартал
2014"
19:30 ТСН
20:15 Х/ф "Острів везін�
ня" (2)
22:00 Х/ф "Звичка розлу�
чатися" (2)
23:45 Х/ф "Я, робот" (1)
01:40 ТСН

04:55 Х/ф "Батюшка"
07:00 Новини
07:15 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:20 Т/с "Безсоння"
12:00 Новини

12:25 Т/с "Безсоння" 
14:00 Новини
14:20 "Судові справи"
15:15 "Чекай на мене"
17:45 Новини
18:05 Ток�шоу "Стосуєть�
ся кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Інквізитор" 
23:50 Х/ф "Картковий бу�
динок�2" (2)
00:55 Х/ф "Заручниця�2"
(2)

06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Маша і вед�
мідь" (1)
06:50 М/с "Шоу Гарфіл�
да" (1)
07:20 М/с "Лалалупси"
(1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки �
мутанти�ніндзя" (1)
08:50 М/с "Тімон і Пумба"
(1)
09:15 М/ф "Сердиті
пташки" (1)
09:30 М/с "Маша і вед�
мідь" (1)
09:55 М/ф "Хоробрик �
пернатий спецзагін" (1)
11:10 Х/ф "Програма за�
хисту принцес" (1)

12:50 Віталька
15:10 Країна У
17:15 Т/с "Кухня" (1)
18:10 Т/с "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Країна У
21:55 6 кадрів
22:50 Т/с "Світлофор" (2)
23:45 Дурнєв+1
00:10 Надто грубо для Ю�
туб'а

06:00 Служба розшуку ді�
тей
06:05 Світанок
07:10 Надзвичайні нови�
ни. Підсумки з К. Стогні�
єм
08:00 Факти тижня з О.
Соколовою (повтор)
09:40 Х/ф "Чорнильне
серце"  
11:30 Х/ф "Бібліотекар. У
пошуках Списа Долі" 
13:20 Х/ф "Бібліотекар�2.
Повернення до копалень
царя Соломона" 
15:05 Х/ф "Бібліотекар�3.
Прокляття Юдиного по�
тиру" 
16:55 Х/ф "Люди у чорно�
му" 
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні нови�
ни з К. Стогнієм

20:15 Х/ф "Люди у чорно�
му�2"   
21:55 Х/ф "Люди у чорно�
му�3"   
23:50 Х/ф "Шоу почина�
ється" (2)
01:30 Х/ф "Дістати коро�
туна" (2)

05:30 "Чужі помилки. На
все заради неї"
06:10 "Усе буде добре!"
08:05 "Неймовірна прав�
да про зірок"
09:20 Х/ф "Жіноче царс�
тво" (1)
12:50 "Слідство ведуть
екстрасенси"
13:50 "Битва екстрасен�
сів�13"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:30 "Неймовірна прав�
да про зірок"
20:00 "Слідство ведуть
екстрасенси"
21:00 Т/с "Швидка допо�
мога" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Детектор брехні �
5"
23:40 Х/ф "Звідки бе�
руться діти?" (2)
01:10 Нічний ефір

06:00 Х/ф "Гремліни�2"
07:40 Х/ф "Брати Гримм"
09:50 Х/ф "Людина�па�
вук"
12:10 Х/ф "Людина�па�
вук�2"
14:55 М/ф "Монстр у Па�
рижі"
16:50 М/ф "Іван�царевич
і сірий вовк"
18:40 Уральські пельмені
20:00 Ревізор
22:45 Пристрасті за Реві�
зором
00:05 Педан�Притула
шоу

06:00 "Шеф�кухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
08:20 М/с "Смішарики"
(1)
08:50 Х/ф "16 бажань" (1)
10:25 Х/ф "Мама оголо�
шує страйк" (1)
12:10 Х/ф "Робін Гуд"
14:40 "КВК�2014"
16:50 М/ф "Шрек�2" (1)
18:20 "Звана вечеря"
19:20 "Орел і Решка"
21:10 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус"
(2)
01:20 Х/ф "Холостяцька

вечірка у Лас�Вегасі" (2)

05:55 Т/с "Російський
хрест"
09:25 Х/ф "Спокута"
11:10 Х/ф "Невірність" (1)
12:40 Т/с "УГРО � 5"
16:40 Т/с "Зоннентау"
23:45 Т/с "Банши" (3)
00:45 Т/с "NCIS: полю�
вання на вбивцю" (2)

06:30 Події тижня
07:15 Х/ф "Крутий" (1)
09:00 Т/с "Відбиток лю�
бові" (1)
13:00 Х/ф "Коханець для
Люсі" (1)
15:00 Т/с "Піти, щоб по�
вернутися" (1) 
19:00 Події
19:45 Ток�шоу "Говорить
Україна"
21:00 Д/ф "Планета
мавп. Куди зникають ро�
зумні діти" (1)
22:30 Х/ф "Форсаж" 
00:30 М/ф "Бунт вухатих"
(1)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

“1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

СТБ

ICTV

06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20, 08:40 Гість студії
09:00 Підсумки дня
09:25 Погода
09:50 Час�Ч
10:00 Право на захист
10:30 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:40 Т/с "Монте Крісто"
13:40 Погода
13:45 Світло
14:10 Вікно в Америку
14:35 Euronews
14:55 Діловий світ. Агросек�
тор
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну Украї�
ни
15:45 Українського роду
16:05 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
18:00 Погода
18:05 Діловий світ
18:20 Новини
18:50 Час�Ч

19:00 Передвиборні агітацій�
ні програми кандидатів на
пост Президента України
19:55 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
20:50 Діловий світ
21:00 Підсумки дня
21:30 Погода
21:40 Шустер Lіve. Будні
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Від першої особи

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з "1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:50 Х/ф "Травневий дощ"
12:40 Т/с "Величне століття.
Роксолана" (1)
14:45 Х/ф "Спортлото 82" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль" (1)
19:30 ТСН
20:40 "Секретні матеріали"
20:55 "Чистоnews"
21:10 Т/с "Кухня. Новий се�
зон" (1)
22:15 "Міняю жінку � 9"
23:45 ТСН
00:10 Т/с "Лікар мафії" (2)

05:25 Т/с "Повернення Мух�
тара�2"
07:00 Новини
07:15 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:20 "Ранок з "ІНТЕРом"
10:00 Т/с "Інквізитор"
12:00 Новини
12:25 Т/с "Інквізитор"
13:45 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
14:00 Новини
14:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
15:00 "Судові справи"
15:55 "Сімейний суд"
16:50 Т/с "Жіночий лікар"
17:45 Новини
18:05 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"

20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Інквізитор"
23:50 Т/с "Картковий буди�
нок�2" (2)
00:55 Х/ф "Посередники"

06:00 Приколи на перерві

06:25 М/с "Маша і ведмідь"
(1)
06:50 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки � му�
танти�ніндзя" (1)
08:50 М/с "Тімон і Пумба" (1)
09:15 М/ф "Сердиті пташки" (1)
09:30 М/с "Маша і ведмідь" (1)
09:55 Єралаш
10:20 Країна У
12:10 6 кадрів
13:30 Т/с "Крем" (1)
14:20 Панянка�селянка
15:10 Віталька
16:00 Даєш молодь!
17:15 Т/с "Кухня" (1)
18:10 Т/с "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Країна У
21:55 6 кадрів
22:50 Т/с "Світлофор" (2)
23:45 Надто грубо для Ю�
туб'а
00:40 Між нами

05:10 Факти
05:50 Світанок
06:50 Т/с "Опери"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
09:55 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"
12:05 Х/ф "Кілери"  
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф "Кілери" 
14:30 Т/с "Бомбило. Продов�

ження"
15:45 Факти. День
16:15 Т/с "Бомбило. Продов�
ження"
16:50 Т/с "Братани�2"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:15 Дістало!
21:20 Свобода слова з А. Ку�
ликовим
00:10 Х/ф "Підривники" (2)

06:00 "Чужі помилки. Аварія"
06:45 "Усе буде добре!"
08:45 "Неймовірна правда
про зірок"
10:05 Х/ф "Звідки беруться
діти?"
11:45 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
12:35 "МайстерШеф � 3"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:30 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
21:00 Т/с "Швидка допомо�
га" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Кохана, ми вбиваємо
дітей"
00:50 "МайстерШеф � 3"

05:45 Kіds Tіme
05:50 М/с "Панда Кунг�Фу"

06:30 Kіds Tіme
06:35 М/с "Панда Кунг�Фу"
07:00 Підйом
08:00 Т/с "Вороніни"
09:00 Т/с "Не родись врод�
лива"
09:55 Т/с "Щасливі разом"
14:05 М/с "Панда Кунг�Фу"
15:00 Т/с "Віолета"
16:00 Т/с "Татусеві дочки"
17:00 Т/с "Не родись врод�
лива"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Заковані
00:10 Т/с "Щасливі разом"

06:00 "Шеф�кухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрасна
няня " (1)
09:00 М/ф (1)
09:20 М/с "Смішарики" (1)
09:50 Х/ф "Мама оголошує
страйк" (1)
11:40 Т/с "Усі жінки � відьми"
(1)
13:20 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
17:30 "Розсміши коміка"
18:20 "Звана вечеря"
19:20 "Орел і Решка"
21:10 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:20 Т/с "Відчайдушні до�
могосподарки" (2)

05:35 "Легенди бандитського
Києва"
06:25 Х/ф "Наказ: вогонь не
відкривати" (1)
07:55 Т/с "Зоннентау"
15:00 "Свідок"
15:15 Т/с "Даішники"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Охоронець"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Грабуй награбова�
не" (2)
23:45 Т/с "Банши" (3)
00:45 Т/с "NCIS: полювання
на вбивцю" (2)

06:00 Т/с "ОСА" (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Піти, щоб повер�
нутися" (1)
13:00 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
14:10 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:45 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
21:00 Т/с "Особиста справа" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Особиста справа" (1)
23:30 Т/с "Глухар" (1)
02:15 Події
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06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20, 08:40 Гість студії
09:00 Підсумки дня
09:50 Час�Ч
10:00 Включення з Кабінету
Міністрів України
10:15 Уряд на зв'язку з гро�
мадянами
10:45 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:35 Т/с "Монте Крісто"
13:30 Армія
13:40 "Секрети успіху" з Н.
Городенською
14:10 Шлях до Чемпіонату
світу FIFA�2014. Бразилія
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агросек�
тор
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну Украї�
ни
15:25 Погода
15:35 Околиця
16:05 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
18:00 Погода
18:05 Діловий світ
18:20 Новини

18:50 Час�Ч
19:00 Передвиборні агітацій�
ні програми кандидатів на
пост Президента України
19:55 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБА�
ЧЕННЯ
20:50 Діловий світ
21:00 Підсумки дня
21:30 Погода
21:40 Шустер Lіve. Будні
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трійка, Ке�
но
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Від першої особи

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з "1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:25 "Чистоnews"
10:40 "Красуня за 12 годин �
2"
11:40 "Сімейні мелодрами �
3"
12:40 Т/с "Величне століття.
Роксолана" (1)
14:40 Т/с "Кухня. Новий се�
зон" (1)
15:40 Т/с "Свати � 5"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль" (1)
19:30 ТСН
20:40 "Секретні матеріали"
20:55 "Чистоnews"

21:10 Т/с "Кухня. Новий се�
зон" (1)
22:15 "Чотири весілля � 3"
23:40 ТСН
00:05 Т/с "Лікар мафії" (2)

05:25 Т/с "Повернення Мух�
тара�2"
07:00 Новини
07:15 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:20 "Ранок з "ІНТЕРом"
10:00 Т/с "Інквізитор"
12:00 Новини
12:25 Т/с "Інквізитор"
13:45 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
14:00 Новини
14:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
15:00 "Судові справи"
15:55 "Сімейний суд"
16:50 Т/с "Жіночий лікар"
17:45 Новини
18:05 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Інквізитор"
23:50 Т/с "Картковий буди�
нок�2" (2)
00:55 Х/ф "Мексиканець"

06:00 Приколи на перерві

06:25 М/с "Маша і ведмідь"
(1)
06:50 М/с "Шоу Гарфілда" (1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки � му�
танти�ніндзя" (1)
08:50 М/с "Тімон і Пумба" (1)
09:15 М/ф "Сердиті пташки"
(1)
09:30 М/с "Маша і ведмідь"
(1)
09:55 Єралаш
10:20 Одна за всіх
12:10 6 кадрів
13:30 Т/с "Крем" (1)
14:20 Панянка�селянка
15:10 Віталька
16:00 Даєш молодь!
17:15 Т/с "Кухня" (1)
18:10 Т/с "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Країна У
21:55 6 кадрів
22:50 Т/с "Світлофор" (2)
23:45 Надто грубо для Ю�
туб'а
00:40 Між нами

05:00 Світанок
05:15 Служба розшуку дітей
05:20 Факти
06:05 Свобода слова з А. Ку�
ликовим (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
10:05 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"
12:45 Факти. День
13:20 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"
13:30 Дістало!

14:30 Т/с "Бомбило. Продов�
ження"
15:45 Факти. День
16:15 Т/с "Бомбило. Продов�
ження"
16:50 Т/с "Братани�2"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:15 Т/с "Бомбило. Продов�
ження"
22:05 Кримінальна Україна
23:00 Х/ф "Я � легенда" (2)
00:50 Х/ф "Гуркіт грому" (2)

05:45 "Усе буде добре!"
07:35 "Неймовірна правда
про зірок"
08:55 "Зіркове життя. Від�
чайдушні домогосподарки"
09:45 "Зіркове життя. Роз�
плата за гордість"
10:40 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
11:35 "МайстерШеф � 3"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:30 "Неймовірна правда
про зірок"
19:55 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
21:00 Т/с "Швидка допомо�
га" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Хата на тата"
00:10 "МайстерШеф � 3"

05:45 Kіds Tіme
05:50 М/с "Панда Кунг�Фу"
06:30 Kіds Tіme
06:35 М/с "Панда Кунг�Фу"

07:00 Підйом
08:00 Т/с "Вороніни"
09:00 Т/с "Не родись врод�
лива"
10:00 Т/с "Вороніни"
14:00 М/с "Панда Кунг�Фу"
15:00 Т/с "Віолета"
15:55 Т/с "Татусеві дочки"
17:00 Т/с "Не родись врод�
лива"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Заковані
23:05 Т/с "Щасливі разом"
00:05 Т/с "Друзі"

06:00 "Шеф�кухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
09:00 М/ф (1)
09:20 М/с "Смішарики" (1)
09:50 Т/с "Усі жінки � відьми"
(1)
13:20 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
17:30 "Розсміши коміка"
18:20 "Звана вечеря"
19:20 "Орел і Решка"
21:10 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:20 Т/с "Відчайдушні до�
могосподарки" (2)

05:20 "Телеклініка доктора
Болена"
05:45 Х/ф "Ескадрон гусарів
летючих" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Випадковий свідок"
10:00 Т/с "Мовчазний свідок"
11:25 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Охоронець"
15:00 "Свідок"
15:15 Т/с "Таємниці слідства
� 3" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Охоронець"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "NCIS: полювання
на вбивцю � 10" (2)
23:45 Т/с "Банши" (3)
00:45 Т/с "NCIS: полювання
на вбивцю" (2)

06:05 Остаточний вердикт
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Піти, щоб повер�
нутися" (1)
13:00 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
14:10 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:45 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
21:00 Т/с "Особиста справа"
(1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Особиста справа"
(1)
23:30 Т/с "Глухар. Повернен�
ня" (1)
02:15 Остаточний вердикт
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НОВИЙ КАНАЛ



06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20, 08:40 Гість студії
09:00 Підсумки дня
09:35 Погода
09:55 Час�Ч
10:10 Книга.ua
10:45 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕ�
БАЧЕННЯ
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:40 Т/с "Монте Крісто"
13:35 Кордон держави
13:50 "Надвечір'я" з Т.
Щербатюк
14:50 Euronews
14:55 Діловий світ. Агро�
сектор
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну Ук�
раїни
15:25 Погода
15:35 Ближче до народу
16:05 Котрольна робота
16:35 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕ�
БАЧЕННЯ
18:00 Погода
18:05 Діловий світ
18:20 Новини
18:50 Час�Ч

19:00 Передвиборні агіта�
ційні програми кандидатів
на пост Президента Украї�
ни
19:55 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕ�
БАЧЕННЯ
20:50 Діловий світ
21:00 Підсумки дня
21:30 Погода
21:40 Шустер Lіve. Будні
22:55 Трійка, Кено, Макси�
ма
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Від першої особи

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з "1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:25 "Чистоnews"
10:40 "Красуня за 12 годин
� 2"
11:40 "Сімейні мелодрами
� 3"
12:40 Т/с "Величне століт�
тя. Роксолана" (1)
14:40 Т/с "Кухня. Новий се�
зон" (1)
15:40 Т/с "Свати � 5" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль" (1)
19:30 ТСН
20:40 "Секретні матеріали"
20:55 "Чистоnews"

21:10 Т/с "Кухня. Новий се�
зон" (1)
22:15 "Автомайдан. Фільм
об'єднання "Вавилон�13"
22:55 "Пожежа у будинку
профспілок. Фільм об'єд�
нання "Вавилон�13"
23:35 ТСН
00:00 Т/с "Лікар мафії" (2)

05:25 Т/с "Повернення
Мухтара�2"
07:00 Новини
07:15 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:20 "Ранок з "ІНТЕРом"
10:00 Т/с "Інквізитор"
12:00 Новини
12:25 Т/с "Інквізитор"
13:45 Д/с "Слідство вели...
з Леонідом Каневським"
14:00 Новини
14:20 Д/с "Слідство вели...
з Леонідом Каневським"
15:00 "Судові справи"
15:55 "Сімейний суд"
16:50 Т/с "Жіночий лікар"
17:45 Новини
18:05 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Інквізитор"
23:50 Х/ф "Картковий бу�
динок�2" (2)
00:55 Х/ф "Час розплати" (2)

06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Маша і ведмідь"
(1)
06:50 М/с "Шоу Гарфілда"
(1)
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки �
мутанти�ніндзя" (1)
08:50 М/с "Тімон і Пумба" (1)
09:15 М/ф "Сердиті пташ�
ки" (1)
09:30 М/с "Маша і ведмідь" (1)
09:55 Єралаш
10:20 Країна У
12:10 6 кадрів
13:30 Т/с "Крем" (1)
14:20 Панянка�селянка
15:10 Віталька
16:00 Даєш молодь!
17:15 Т/с "Кухня" (1)
18:10 Т/с "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Країна У
21:55 6 кадрів
22:50 Т/с "Світлофор" (2)
23:45 Надто грубо для Ю�
туб'а
00:40 Між нами

05:10 Факти
05:50 Світанок
06:50 Т/с "Братани�2"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
10:05 Т/с "Прокурорська
перевірка"
12:45 Факти. День

13:20 Т/с "Прокурорська
перевірка"
13:35 Кримінальна Україна
14:30 Т/с "Бомбило. Про�
довження"
15:45 Факти. День
16:15 Т/с "Бомбило. Про�
довження"
16:50 Т/с "Братани�2"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини
з К. Стогнієм
20:15 Т/с "Бомбило. Про�
довження"
22:05 Клан
23:00 Х/ф "Острів доктора
Моро" (2)
00:55 Х/ф "Смертельний
список" (2)

06:00 "Усе буде добре!"
07:50 "Неймовірна правда
про зірок"
09:05 Х/ф "Птах щастя" (1)
10:50 "Слідство ведуть
екстрасенси"
11:50 "МайстерШеф � 3"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:30 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Слідство ведуть
екстрасенси"
21:00 Т/с "Швидка допо�
мога" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Я соромлюсь свого
тіла"
00:10 "МайстерШеф � 3"

05:45 Kіds Tіme

05:50 М/с "Панда Кунг�Фу"
06:30 Kіds Tіme
06:35 М/с "Панда Кунг�Фу"
07:00 Підйом
08:00 Т/с "Вороніни"
09:00 Т/с "Не родись врод�
лива"
10:00 Т/с "Щасливі разом"
14:05 М/с "Панда Кунг�Фу"
15:00 Т/с "Віолета"
16:00 Т/с "Татусеві дочки"
17:00 Т/с "Не родись врод�
лива"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Заковані
23:05 Т/с "Щасливі разом"
00:05 Т/с "Друзі"

06:00 "Шеф�кухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
09:00 М/ф (1)
09:20 М/с "Смішарики" (1)
09:50 Т/с "Усі жінки � відь�
ми" (1)
13:20 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Моя прекрасна
няня" (1)
17:30 "Розсміши коміка"
18:20 "Звана вечеря"
19:20 "Орел і Решка"
21:10 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:20 Т/с "Відчайдушні до�
могосподарки" (2)

05:05 "Телеклініка доктора
Болена"
05:30 Х/ф "Даурія" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Випадковий свідок"
10:00 Т/с "Мовчазний свідок"
11:20 Т/с "Детективи"
12:55 Т/с "Охоронець"
15:00 "Свідок"
15:15 Т/с "Таємниці слідс�
тва � 3" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Охоронець � 2"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Менталіст � 5" (2)
23:45 Т/с "Банши" (3)
00:45 Т/с "NCIS: полюван�
ня на вбивцю" (2)

06:00 Остаточний вердикт
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Піти, щоб повер�
нутися" (1)
13:00 Ток�шоу "Говорить
Україна"
14:10 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:45 Ток�шоу "Говорить
Україна"
21:00 Т/с "Особиста спра�
ва" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Особиста спра�
ва" (1)
23:30 Т/с "Глухар. Повер�
нення" (1)
02:15 Остаточний вердиктНТН
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06:30, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20 Нови�
ни
06:40, 07:10, 08:10 Спорт
06:45, 07:15, 08:15,
09:35, 15:25, 18:00, 18:50
Погода
06:50, 07:45, 08:20, 08:40
Гість студії
07:20 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
09:00 Підсумки дня
09:55 Час Ч
10:10 Не вір худому куха�
рю
10:45, 16:10 ГРОМАД�
СЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 18:55 Діло�
вий світ
12:40 Т/с "Монте Крісто"
13:40 Віра. Надія. Любов
14:40 Euronews
14:55 Діловий світ. Агро�
сектор
15:15 Брифінг Кабміну
України
15:35 Вічний вогонь
19:00 Передвиборні агі�
таційні програми канди�
датів на пост Президента
України
19:15 Час Ч
19:30, 21:25 Шустер LIVE

21:00 Підсумки дня
00:00 Підсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:05, 09:10
"Сніданок з "1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:25 "Чистоnews"
10:40 "Красуня за 12 го�
дин � 2"
11:40 "Сімейні мелодра�
ми � 3"
12:40 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана" (1)
14:40 Т/с "Кухня. Новий
сезон" (1)
15:40 Т/с "Свати � 5" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль"
(1)
20:30 "Вечірній Київ �
2014"
22:20 "В мережі "
23:25 Х/ф "До дива" (2)
01:35 Х/ф "Нокаут" (2)

05:25 Т/с "Повернення
Мухтара�2"
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини

07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 "Ранок з "ІН�
ТЕРом"
10:00, 12:25 Т/с "Інквізи�
тор"
13:40, 14:20 Д/с "Слідс�
тво вели... з Леонідом
Каневським"
14:35 "Судові справи"
15:50 "Сценарії кохання"
16:50 Т/с "Жіночий лікар"
18:05 Ток�шоу "Стосуєть�
ся кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Х/ф "Самотні сер�
ця"
00:20 Д/ф "Руйнуючи
кордони"

06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Маша і вед�
мідь" (1)
06:50 М/с "Шоу Гарфіл�
да" (1)
07:20 М/с "Лалалупси"
(1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки �
мутанти�ніндзя" (1)
08:50 М/с "Тімон і Пумба"
(1)
09:15 М/ф "Сердиті

пташки" (1)
09:30 М/с "Маша і вед�
мідь" (1)
09:55 Єралаш
10:20 Віталька
12:10 6 кадрів
13:30 Т/с "Крем" (1)
14:20 Панянка�селянка
15:10 Ікона стилю
16:00 Даєш молодь!
17:15 Розсміши коміка
18:10 Т/с "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Х/ф "Люди�Ікс" (2)
21:50 6 кадрів
22:50 Т/с "Світлофор" (2)
23:45 Надто грубо для Ю�
туб'а
00:40 Між нами

05:50 Світанок
06:55 Т/с "Братани�2"
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини з К. Стогнієм
10:05, 13:20 Т/с "Проку�
рорська перевірка"
12:45 Факти. День
13:35, 16:15 Т/с "Туман"
15:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечір
20:15 Т/с "Бомбило. Про�
довження"
22:05 Х/ф "Вбити Білла"

(2)
00:05 Х/ф "Вбити Білла�
2" (2)

06:10 "Чужі помилки. У
полоні спокуси"
06:55 Х/ф "До Чорного
моря" (1)
08:15 "Неймовірна прав�
да про зірок"
09:40 Х/ф "Особисті обс�
тавини" (1)
18:00 "Вікна�Новини"
18:30 "Неймовірна прав�
да про зірок"
20:00 "Холостяк � 4"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Одинак � 4"
01:15 Х/ф "Птах щастя"
(1)

06:05, 06:55 Kіds Tіme
06:10, 14:05 М/с "Панда
Кунг�Фу"
07:00 Підйом
08:00, 10:00, 19:00 Т/с
"Вороніни"
09:00, 17:00 Т/с "Не ро�
дись вродлива"
15:00 Т/с "Віолета"
16:00 Т/с "Татусеві доч�
ки"

18:00 Репортер
18:20 Абзац!
22:40 Х/ф "Американ�
ський пиріг" (2)
00:25 Х/ф "Удар по цнот�
ливості" (3)

06:00 "Шеф�кухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30, 16:00 Т/с "Моя
прекрасна няня" (1)
09:00 М/ф (1)
09:20 М/с "Смішарики"
(1)
09:50 Т/с "Усі жінки �
відьми" (1)
13:20 Т/с "Дикий ангел"
(1)
15:00, 19:20 "Орел і Реш�
ка"
17:30 "Розсміши коміка"
18:20 "Звана вечеря"
20:20 "КВК�2014"
22:40 "ПрожекторПеріс�
Хілтон"
23:10 Х/ф "Крихітка на
мільйон доларів" (2)
01:30 "Нічне життя"

04:40 "Телеклініка докто�
ра Болена"
05:05 Т/с "Таємниці

слідства � 3" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Т/с "Вулиці розби�
тих ліхтарів � 3"
13:00 Т/с "Охоронець � 2"
15:00, 19:00 "Свідок"
15:15 Т/с "Таємниці
слідства � 4" (1)
19:30 Х/ф "Оголошені у
розшук"
21:50 Х/ф "Сонна лощи�
на" (2)
23:45 Х/ф "Поцілунок
дракона" (3)
01:40 Т/с "Забуті" (2)

06:00 Остаточний вер�
дикт
07:00, 09:00, 19:00, 02:50
Події
07:15 Ранок з Україною
09:10 Т/с "Піти, щоб по�
вернутися" (1)
13:00 Ток�шоу "Говорить
Україна"
14:10, 15:20, 17:10, 22:30
Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:45 Майдан. Точка від�
ліку
22:00 Події дня
23:20 Т/с "Глухар. Повер�
нення" (1)
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06:00 Підсумки
06:25, 11:30, 12:30,
21:45, 22:45, 23:55
Погода
06:30 На слуху
07:00 Шустер LIVE
11:50, 20:50 Час Ч
12:00 Д/ф "Справа
Менделя Бейліса"
12:45, 16:20, 19:10
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
14:25 Моменти життя
15:25 Театральні сезони
17:40 В гостях у Д.
Гордона
18:40 Український акцент
21:00 Підсумки дня
21:35 Головний аргумент
21:50 Українська пісня
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00 Від першої особи
23:30 Країна on lіne
00:00 Ток�шоу "Дружина"

06:35 Х/ф "Офіцери" (1)
08:15 Х/ф "Жорстокий
романс" (1)

11:15 ТСН
12:15 Х/ф "Весна у
грудні"
19:30 ТСН
20:15 "Українські
сенсації. Русские идут!"
21:20 Х/ф "Титанік" (1)
01:10 Х/ф "Братство
вовка"

06:25 Х/ф "Самотні
серця"
08:00 "Школа доктора
Комаровського"
08:35 Д/ф "Кличко.
Українська мрія"
09:30 Новини
10:00 Д/ф "Юрій
Яковлєв. Смішний.
Серйозний. Справжній"
10:55 Х/ф "Доля"
14:15 Т/с "Метелики" 
18:05 Х/ф "Ти будеш
моєю"
20:00 "Подробиці"
20:35 "Великий бокс.
Володимир Кличко �
Алекс Леапаї"
01:40 "Подробиці"

06:00 М/ф "Острів
скарбів" (1)

07:30 Байдиківка
08:30 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Даша�
дослідниця" (1)
10:05 М/с "Вперед,
Дієго, вперед!" (1)
10:35 М/с "Фіксики" (1)
11:15 М/ф "Повернення у
Гайю" (1)
12:45 Х/ф "Зоряні
таляри" (1)
13:50 Х/ф "Місячна
принцеса" (1)
15:35 Панянка�селянка
17:15 М/ф "Хортон" (1)
18:40 Х/ф "Люди�Ікс" (2)
20:30 Х/ф "Персі
Джексон та викрадач
блискавок" (2)
22:40 Т/с "Секс і місто"
(2)
23:40 Т/с "Ходячі мерці"
(3)
01:20 Х/ф "Полтергейст�
3" (3)

05:35 Світанок
06:35 Х/ф "Загублені у
космосі" 
08:45 Зірка YouTube
09:55 Дача
10:50 Х/ф "Живий чи
мертвий" 
12:25, 13:20, 20:05 Т/с

"Військова розвідка"
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні
новини. Підсумки з К.
Стогнієм
22:05 Х/ф "Вавилон н.е."
(2)
23:55 Х/ф "Одинак" (2)
01:45 "Містер Матуся
загону"  Х/ф 

05:35 Х/ф "Ілля
Муромець" (1)
07:05 "Караоке на
Майдані"
07:55 "Їмо вдома"
09:00 "Усе буде смачно!"
10:05 "Кохана, ми
вбиваємо дітей"
12:35 "Одинак � 4"
17:10 "Хата на тата"
19:00 "Україна має
талант!�6"
21:20 "Таємниці
Майстершефа. Через
кухню до зірок"
22:15 "Україна має
талант!�6". Підсумки
голосування"
22:45 "Детектор брехні �
5"
23:55 "Я соромлюсь
свого тіла"

01:45 Х/ф "Отрути, або
Світова історія отруєнь"
(2)

07:30, 10:00 Ревізор
12:50 Ревізор пост�шоу.
Херсон
14:10 М/ф "Франкенвіні"
16:10 М/ф "Легенди
нічних стражів"
18:05 М/ф "Як піймати
перо Жар�птиці"
20:00 Х/ф "Людина�
павук�3"
22:40 Х/ф "Широко
крокуючи" (2)
00:10 Х/ф "Дж. Едгар" (2)

06:00 "Шеф�кухар"
06:30 М/ф (1)
09:10 М/с "Казки Ганса
Крістіана Андерсена" (1)
10:10 М/ф "Дон Кіхот" (1)
11:50 Х/ф "Володарі
шторму" (1)

14:20 "Орел і Решка.
СРСР"
18:00 Х/ф "Зоряний пил"
(2)
20:20 Х/ф "Крихітка на
мільйон доларів" (2)
22:50 Т/с "Надприродне"
(2)
00:30 Х/ф "Фатальна
красуня" (2)

07:55 Т/с "Вулиці
розбитих ліхтарів � 3"
11:30 "Речовий доказ".
Особливо небезпечне
замовлення
12:00 "Головний свідок"
13:00 "Випадковий
свідок"
13:40 "Правда життя.
Професія � кухар"
14:10 "Переломні 80�ті"
15:05 "Що робити?"
16:00 Х/ф "Джек Хантер.
У пошуках скарбу
Угарита" (1)

18:00 "Випадковий
свідок"
19:00 Т/с "Каменська � 2"
23:00 Т/с "Повернути на
дослідування" (2)
02:20 Т/с "Забуті" (2)

07:00 Події
07:10 Х/ф "Аврора" (1)
09:20 Т/с "Особиста
справа" (1)
15:00 Х/ф "45 секунд" (1)
17:00 Т/с "Танкісти своїх
не кидають" (1)
19:00 Події
19:40 Т/с "Танкісти своїх
не кидають" (1)
21:40 Х/ф "Жила собі
любов" (1)
23:40 Х/ф "Свій � чужий"
(1)
01:40 Д/ф "Чорнобиль
3828"
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До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нашій телепрограмі позначаєть+
ся цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без нагляду батьків. 2 категорія (жовтий
трикутник) у нас + цифра (2) дозволяється перегляд дітям від 14 років у присутності
батьків. 3 категорія (червоний чотирикутник) у нас + цифра (3) не рекомендовано до
перегляду неповнолітнім за жодних умов.
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06:00, 07:00, 08:50,
16:10, 18:15, 23:30
Погода
06:05 Світ православ'я
06:35 Від першої особи
07:05 Панянка та кулінар
07:30 Ток�шоу "Дружина"
09:10 Шеф�кухар країни
10:20 Час Ч
10:30 Православний
вісник
11:00 Канонізація Папи
Йоана ХХІІІ та Папи
Йоана Павла ІІ
14:35 Крок до зірок
15:20 Як Ваше здоров'я?
16:20 В гостях у Д.
Гордона
17:35 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
18:30 Діловий світ.
Тиждень
19:10 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
20:50 Час Ч
21:00 Підсумки дня
21:35 Фольк�musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00 Ера бізнесу.

Підсумки
23:40 Х/ф "Здрастуй і
прощавай"
01:20 Підсумки дня

06:15 Х/ф "Лілова куля"
(1)
07:40 М/ф (1)
08:10, 08:35 Дісней! "Гуфі
та його команда" (1)
09:00 "Лото�забава"
10:10 ТСН
11:00 "Світ навиворіт � 5:
Індонезія"
12:05 М/ф "Маша і
ведмідь" (1)
12:25 "Зіркова хроніка"
13:25 "Чотири весілля �
3"
14:30 "Голос країни 4.
Перезавантаження"
17:15 "Вечірній Київ �
2014"
19:30 "ТСН�Тиждень"
21:00 "Голос країни 4.
Перезавантаження"
23:30 "Світське життя"
00:30 "Що? Де? Коли?"

05:30 Т/с "Метелики" 
06:15 "Великий бокс.
Володимир Кличко �
Алекс Леапаї"
09:30 "Недільні новини"
10:00 "Орел і Решка. На
краю світу"
11:00 "Сусід на обід"
12:00 "Великий бокс.
Володимир Кличко �
Алекс Леапаї"
13:55 Міжнародний
фестиваль гумору
"Юрмала�2013"
16:10 Т/с "Свахи"
18:05 Т/с "Кохання
неочікуване нагряне"
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Ток�шоу "Без
протоколу"
21:40 Т/с "Кохання
неочікуване нагряне"
23:30 Х/ф "Любов на
асфальті" (2)
01:40 "Подробиці тижня"

06:00 Д/ф "Морські
динозаври" (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с "Смішарики.

Пін�код" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Даша�
дослідниця" (1)
10:05 М/ф "Хортон" (1)
11:35 М/ф "Барбі:
Маріпоза та принцеса
фей" (1)
12:55 Х/ф "Шахраї" (1)
14:40 Х/ф "Персі
Джексон та викрадач
блискавок" (1)
16:50 Мій зможе
18:15 Країна У
19:50 Віталька
21:00 Розсміши коміка
22:40 Т/с "Секс і місто"
(2)
23:40 Т/с "Ходячі мерці"
(3)
01:20 Х/ф "Джентльмени
Бронко" (2)

05:45 Дача
06:35 Так$і
07:00 Космонавти
07:50 Зірка YouTube
09:00 Дивитись усім!
09:55 Клан
10:50 Т/с "Дізнавач"
12:45 Факти. День

13:15 Т/с "Дізнавач"
18:45 Факти тижня з О.
Соколовою
20:20 Х/ф "Ріддік" 
22:40 Х/ф "Хроніки
Ріддіка" 
00:45 Х/ф "Вавилон н.е."
(2)

06:35 Х/ф "Непоправний
брехун, або Казка з
хорошим кінцем" (1)
07:55 "Їмо вдома"
09:00 "Усе буде смачно!"
09:50 "Караоке на
Майдані"
11:05 "Таємниці
Майстершефа. Через
кухню до зірок"
12:00 Т/с "Швидка
допомога" (1)
15:55 "Україна має
талант!�6"
19:00 "Битва
екстрасенсів�13"
21:05 "Один за всіх"
22:15 Х/ф "Ніколи не
забуду тебе" (1)
00:10 Х/ф "Квіти від
переможців" (2)

07:45 М/с "Том і Джері"
10:00 Заковані
14:20 Х/ф "Затура"
16:20 М/ф "Як піймати
перо Жар�птиці"
18:00 Х/ф "Людина�
павук�3"
20:00 Х/ф "Новий
Людина�павук"
23:55 Х/ф "Ананасовий
експрес" (2)
02:05 Х/ф "Дж. Едгар" (2)

06:00 "Шеф�кухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
08:00 М/с "Смішарики"
(1)
08:30 М/ф "Дон Кіхот" (1)
10:00 "Їмо вдома"
11:30 "ВусоЛапоХвіст"
12:00 "Розсміши коміка"
13:00 "Орел і Решка.
СРСР"
15:45 "КВК"
18:20 "Вечірній квартал"
20:00 М/ф "Шрек�3" (1)
21:40 Т/с "Надприродне" (2)

00:10 Х/ф "Убивчі кралі"
(1)

07:40 Т/с "Каменська � 2"
11:30 "Легенди карного
розшуку". Банда
опівнічних примар
12:00 "Агенти впливу"
12:55 "Випадковий
свідок"
13:10 Х/ф "Оголошені у
розшук"
15:15 Т/с "УГРО � 5"
19:00 Т/с "Даішники"
23:00 "Переломні 80�ті"
00:00 Х/ф "Сонна
лощина" (2)

06:30 Події
07:10 Ласкаво просимо.
У гостях О. Суханов
08:00 Т/с "Дикий 4" (1)
15:45 Т/с "Слід" (1)
19:00 Події тижня
20:45 Т/с "Інтерни" (1)
23:15 Великий футбол
01:10 Х/ф "Відділ. Ден"
(1)
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У березні�квітні спеціаліста�
ми ЦСПР було проведено низ�
ку заходів для громади міста:
презентація та демонстрація
виставки "Планета � наш дім";
екологічні заняття, вистави
екотеатру для учнів 1�4 класів;
презентація та перші кроки
проекту "Утилізація батаре�
йок". 

Виставку "Планета � наш дім"
переглянули пацієнти гастро�
ентерологічного та ендокрино�
логічного відділень Київської
обласної дитячої лікарні; учні
Боярської ЗОШ № 1 (5, 7 кла�
си); представники шкільних
парламентів шкіл міста; учас�
ники круглих столів, семінарів
та тренінгів, які проводились на
базі ЦСПР; хор ветеранів "На�
дія", а також небайдужі бояр
чани, які вже долучились до
проекту "Утилізація батаре�
йок". 

Загалом цією діяльністю бу�

ло охоплено близько
500 осіб. Це стало мож�
ливим завдяки співпра�
ці з екологічною гро�
мадською організацією
"Зелена бібліотека". 

9 квітня 2014 р. у Киє�
во�Святошинському
центрі соціально�пси�
хологічної реабілітації
населення відбувся
"круглий стіл" на тему:
"Засміченість міста �
відповідальність грома�
ди". Від організаторів
заходу виступила Анге�
ліна Лахтадир, яка презентува�
ла проект "Утилізація батаре�
йок".

Міський голова Тарас Доб�
рівський висловив підтримку
всім починанням громади, які
стосуються очищення рідного
міста від сміття. Він також заз�
начив, що за останній час від�
мічається зростання екологіч�
ної свідомості боярчан. Тарас
Григорович подякував бояр�
ським активістам за реальні і
дуже корисні справи та висло�
вив переконання, що спільни�
ми зусиллями вдасться пере�
бороти байдужість тих, хто
продовжує смітити. 

Голова ГО "Зелена бібліоте�
ка" В'ячеслав Амінов докладно
розповів про ту шкоду, яку на�
носять батарейки в разі їх ви�
кидання у звичайні сміттєві ба�

ки. А ще зазначив, що пропону�
вав багатьом посадовцям ін�
ших міст долучитися до справи
утилізації батарейок, але лише
міський голова Боярки виявив
дієву підтримку. І є результат:
віднині ємність для відпрацьо�
ваних батарейок можна знайти
і у приміщенні Боярської місь�
кої ради. 

Від Народної ради Боярки
виступила Ганна Тимченко, яка
розказала про участь громади
Боярки у прибиранні 12 квітня в
рамках Всеукраїнської акції
"Зробимо Україну чистою". 

Заступник міського голови
Віктор Кухарець відповів на
низку конкретних організацій�
них питань щодо благоустрою
у місті.

Керівник інформаційно�ана�
літичної служби ЦСПР Марія

Кириленко роз�
казала про нову
спільну ініціати�
ву Центру реабі�
літації та ГО
"Центр розвитку
громад" щодо
проведення в
місті ярмарку
ідей, спрямова�
ного на підтрим�
ку громадських
ініціатив. Мину�
лорічний досвід
проведення по�

дібних заходів засвідчив, що
така форма підтримки тих, хто
готовий дарувати рідному міс�
ту свій ентузіазм, час та профе�
сіоналізм, � вкрай ефективною.
Організатори в цьому випадку
виступають виключно як посе�
редники між громадськими ак�

тивістами та тими, хто готовий
матеріально (грошима чи ре�
сурсами) підтримати міні�про�
екти, спрямовані на розбудову
рідного міста. 

У ході жвавої бесіди було об�
говорено конкретні міські еко�
логічні проблеми: засміченість
ставків,  недопустимість спа�
лення опалого листя, необхід�
ність роздільного сортування
сміття. З цих питань виступили
старший методист Києво�Свя�
тошинського районного центру
еколого�натуралістичної твор�

чості учнівської молоді Тетяна
Малишева, представник ГО
"Відродження Притварки" Анд�
рій Кириленко, психолог ЦСПР
Юлія Толочко. 

Інформаційно+аналітична

служба ЦСПР

Фото Олександра ПІДРУЧНОГО

ЗАСМІЧЕНІСТЬ МІСТА + ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДИ

Гра відбулася 12 квітня на ба�
зі Києво�Святошинського цен�
тру соціально�психологічної
реабілітації населення. Ініціато�
рами та організаторами висту�
пили члени Народної ради Бо�
ярки і експерти спеціальної
тимчасової комісії НРБ з питань
діяльності КП "Інформаційне
агентство "Боярка�інформ". До
участі запросили співробітників
газети “Боярка�інформ”, а та�
кож небайдужих городян.

У досить інтенсивному та на�
сиченому форматі було пору�

шено та обговорено ряд важли�
вих питань, заради яких, влас�
не, громада й активізувалася.
Зокрема, чи потрібна місту дру�
кована газета, чи відповідає її

формат і зміст вимогам грома�
ди та стандартам сучасних ЗМІ,
а також у яких напрямках пот�
рібно планувати і втілювати змі�
ни, які ресурси було б реально

для цього залучити.
Одним з найцікавіших фраг�

ментів гри стала групова робо�
та за трьома напрямками: кон�
тент газети, реклама та фінан�

сова стратегія видання, допо�
мога громади в розвитку газе�
ти.

Звичайно, отримані на виході
напрацювання не стали "чарів�
ною пігулкою" � добіркою уні�
версальних порад, здатних
швидко і без зайвих зусиль ви�
вести газету на якісно новий рі�
вень. Та цього ніхто й не споді�
вався. Результатом цілком зас�
лужено можна вважати безпо�
середньо сам процес гри. Три�
валі, різнобічні, місцями вис�
нажливі обговорення, вислов�
лені думки і народжені ідеї, оз�
вучені критичні зауваження для
багатьох її учасників стали сти�
мулом для подальшої участі в
оновленні газети.

Наразі триває копітка робота
із систематизації напрацьова�
ної інформації. 

Анна Фломбойм,

фото  Радислава Кокодзея

Д І Л О В А  Г РД І Л О В А  Г Р А  +  С П РА  +  С П Р А В А  С Е Р Й О З Н АА В А  С Е Р Й О З Н А

Усі свої екологічні

ініціативи спеціалісти Киє+

во+Святошинського центру

соціально+психологічної ре+

абілітації спільно з членами

ГО "Центр розвитку громад"

запланували в рамках мас+

штабної акції "Екологічна

весна+2014". І хоч до літа ще

далеко, вже є можливість

підвести перші підсумки.  

На хвилі громадської

активності у Боярці відбулася

ділова гра "Міська газета".

Креативна багатопрофільна

команда зорганізувалася,

щоб разом "зануритися" у ре+

алії місцевого друкованого

видання "Боярка+інформ" і

обговорили перспективи.
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ДЛЯ
ВИБОРЦІВ!

Окружна виборча комісія

територіального 

виборчого округу № 96

знаходиться за

адресою: 

вул. Лобановського, 21,

с. Чайки, 

Києво+Святошинський

район, 

Київська область;

тел. (044) 593+40+82; 

(093) 130+34+81; 

(050) 604+95+61.

Півроку тренувань зна+

добилося нашому двад+

цятиоднорічному земля+

ку Віктору Матейку, щоб

вибороти медаль найви+

щої проби на традиційних

змаганнях на Кубок Киє+

ва з панкратіону у супер+

важкій вазі.

Як розповів Віктор, секре�
тами цієї боротьби він ово�
лодіває у київському клубі
"Спарта". 

Панкратіон � відроджений
давній олімпійський вид
єдиноборства. Слово "пан�
кратіон" (грец. pan "усе"; грец. kratos
"сила, міць") походить від назви бо�
йового мистецтва, уперше включе�
ного до програми Олімпійських ігор

Давньої Греції в
648 році до нашої
ери.

Змагання за Ку�
бок Києва відбува�
лися 11�12 квітня
та зібрали близько
100 учасників у різ�
них вагових та ві�
кових категоріях.
Так, у суперважкій
категорії 100+ мі�
рялись силою 7
борців. Віктор Ма�
тейко виявився
н а й с и л ь н і ш и м ,

друге місце посів киянин Микола Ка�
пенко, третє � фастівчанин Олек�
сандр Пацелюк.

ВДАЛИЙ ДЕБЮТ БОЯРЧАНИНА

У час економічної кризи все
більше сімей не можуть само+
тужки впоратись із складними
життєвими обставинами, які
трапляються їм на шляху. 

Нині у Києво�Святошинському ра�
йоні сформовано нову вертикаль
соціальних фахівців у Центрах соці�
альних служб для сім'ї, дітей та мо�
лоді. Усі фахівці є кваліфікованими
працівниками, мають відповідну ос�
віту за спеціальностями: психологія,
соціальна педагогіка, юриспруден�
ція. Вони регулярно підвищують
свій професійний рівень, беруть
учать у тренінгах та навчальних се�
мінарах.

Основне завдання фахівця  соці�
альної роботи � бути помічником для
кожної родини, яка потребує допо�
моги. Соціальний фахівець�це в
жодному разі не інспектор, який пе�
ревіряє соціальний стан сім'ї. Це
радше друг, опора і підтримка для
сім'ї, який доступними йому засоба�
ми допоможе подолати кризу у сім'ї,
зберегти затишок і тепло родинного
вогнища, часом навіть примирити і
зцілити родину. Для цього соціальні
фахівці надають сім'ям різноманітні
послуги: соціальні, юридичні, еко�
номічні, інформаційні, педагогічні,
психологічні тощо.

Однією із частин роботи соціаль�
ного фахівця є проведення соціаль�
ного інспектування. Попри таку наз�
ву, соціальне інспектування не є пе�
ревіркою чи контролем сім'ї. Це ві�
зит, який здійснює фахівець соці�
альної роботи, аби надати свою до�
помогу чи попередити кризу. Та ча�
сом потрібно і дослідити чи справді
батьки займаються вихованням ди�
тини та доглядають за нею. Таким
чином, на соціальних фахівців пок�
ладені обов'язки раннього виявлен�
ня кризових явищ, попередження
проблем у сім'ях та своєчасне на�
дання допомоги.

За час своєї роботи соціальні фа�
хівці виявили ряд складних соціаль�
них проблем. Проживання за межею

бідності, відсутність необхідних ре�
чей та продуктів харчування, брак
будь�якого джерела доходу, непра�
цевлаштованість батьків, залишен�
ня дітей без уваги та догляду бать�
ків, кричущі проблеми насилля в
сім'ї і алкогольна залежність батьків,
безвідповідальне ставлення до
батьківських обов'язків � це далеко
не повний перелік складних життє�
вих обставин, від яких потерпають
сім'ї.   

Сім'ям у кризових ситуаціях жит�
тєво необхідна не лише підтримка з
боку держави, а передовсім допо�
мога людей, які їх оточують. Не зак�
ривати очі на труднощі, які пережи�
вають наші знайомі чи сусіди, не бо�
ятись шукати для них допомоги,
зрештою самому стати волонтером
� це позиція свідомої й відповідаль�
ної людини. А тільки такі громадяни
є запорукою побудови суспільства,
до якого ми прагнемо, щасливої Ук�
раїнської держави. "Добре роби �
добре й буде!", � каже старовинне
українське прислів'я. Дослухаймось
до нього і спільним зусиллями допо�
можемо тим, хто нині потравив у
складні життєві обставини.

В умовах складної економічної си�
туації в Україні, військової агресії з
боку іншої держави важливим, як ні�
коли, є збереження прав і свобод
людини, забезпечення соціальної
стабільності. Особливої уваги пот�
ребують вразливі групи населення,
такі як діти�сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування, сім'ї в
складних життєвих обставинах, інші
категорії, якими опікується система
соціального захисту населення, а
зараз і сім'ї вимушених переселен�
ців.

Найдієвішим механізмом, як пока�
зує практика і досвід європейських
країн, є наявність у громаді посадо�
вої особи, яка забезпечує доступ�
ність, адресність та своєчасність
допомоги людині, що опинилась у
складній життєвій ситуації.

ПРО ДОПОМОГУ СІМ'ЯМ, ПРО ДОПОМОГУ СІМ'ЯМ, 

ЯКІ ПЕРЕЖИВАЮТЬ ТРУЯКІ ПЕРЕЖИВАЮТЬ ТРУДНОЩІДНОЩІ
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Про затвердження зовнішнього
вигляду об'єктів реклами (лайтKбокси,
сітіKлайти, троли, борди) згідно з макеK
том та демонтаж несанкціонованої рекK
лами на території міста Боярка

Керуючись пп. 13. п. а. ст. 30 Закону Ук�
раїни "Про місцеве самоврядування в Ук�
раїні", Закону України "Про рекламу", Типо�
вими правилами розміщення зовнішньої
реклами, затверджених Постановою Кабі�
нету Міністрів України від 29.12.2003 року
№ 2067, та рішенням протоколу Робочої
комісії № 3 від 03.04.2014, � 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Затвердити зовнішній вигляд об'єктів
реклами (лайт�бокси, сіті�лайти, троли,

борди) згідно з макетом (з Додатком 1
можна ознайомитися на офіційному сайті
www.boyarka�inform.com)

2. Зобов'язати власників площ привести
рекламу у відповідність до затвердженого
макету. 

3. Доручити КП "БГВУЖКГ" демонтувати
2 біг�борди на переїзді ст. Боярка та не�
санкціоновану рекламу на території міста
Боярка.

4. Дане рішення підлягає публікації в га�
зеті "Боярка�інформ".

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

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА       Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 08 квітня 2014 року                   № 21/13   м. Боярка

Назва виконавця заходів з відстежен+

ня: фінансово�економічний відділ виконав�
чого комітету Боярської міської ради. 

Цілі прийняття акта: збільшення над�
ходжень до міського бюджету. 

Тип відстеження: повторне відстеження. 
Методи одержання результатів від+

стеження: статистичні дані. 

Дані та припущення, на основі яких

відстежувалася результативність, а та+

кож способи одержання даних: 

Відстеження результативності цього ре�
гуляторного акта здійснювалося шляхом
аналізу надходження до міського бюджету
коштів від оренди комунального майна для
надання послуг населенню територіальної
громади міста Боярка.

Кількісні та якісні значення показників

результативності акта:

Кількісні показники представлені у порів�
нянні згідно з фактичними розмірами над�
ходжень до міського бюджету від оренди
комунального майна (базове відстеження �
2012рік; повторне відстеження � 2013 рік).

Оцінка результатів реалізації регуля+

торного акта та ступеня досягнення

визначених цілей: 

Основна ціль регуляторного акта � збіль�
шення надходжень до бюджету, яке в порів�
нянні з 2012 роком збільшилось на 2 % у
2013 році.

Фінансово+економічний відділ 

виконавчого комітету 

Боярської міської ради 

Звіт про результати повторного відстеження 
результативності регуляторного акта 

Рішення 18 сесії міської ради VI скликання від 06 квітня 2012 року 
"Про надання в оренду майна комунальної власності територіальної

громади міста Боярка"

Показник
Один.
вим.

Базове відстеження
Повторне

відстеження 

Кількість укладених договорів 
Кількість коштів, що надійшли

25.
635179,72 грн. 648723,33 грн.

Про внесення змін до Положення про
порядок організації та проведення відK
чуження майна комунальної власності
територіальної громади м. Боярка

Керуючись пп. 30 і 31 ст. 26 Закону Украї�
ни "Про місцеве самоврядування в Україні",
Постановою КМУ від 6 червня 2007 р.
№ 803 "Про затвердження Порядку відчу�
ження об'єктів державної власності", з ме�
тою приведення Положення про порядок
організації та проведення відчуження май�
на комунальної власності територіальної
громади м. Боярка (далі "Положення") у
відповідність до вимог чинного законо�
давства, � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. З метою приведення Положення про
порядок організації та проведення відчу�
ження майна комунальної власності тери�
торіальної громади м. Боярка (далі "Поло�
ження") у відповідність до вимог чинного
законодавства, внести наступні зміни до
"Положення", а саме:

� абзац 3 розділу VІІІ "Положення" ви�
класти в наступній редакції:

Договір купівлі�продажу об'єкта відчу�
ження укладається між балансоутримува�
чем об'єкта та переможцем аукціону на під�

ставі протоколу проведення аукціону про�
тягом 30 календарних днів з дати його за�
твердження та погодження відповідно до
вимог п. 33 Постанови КМУ від 6 червня
2007 р. № 803 (зі змінами).

� абзац 1 розділу IX "Положення" виклас�
ти в такій редакції:

Кошти, отримані від продажу об'єктів
приватизації (оплата за об'єкти приватиза�
ції згідно з договорами купівлі�продажу;
суми штрафних санкцій за несвоєчасні
розрахунки за придбані об'єкти; відсотки,
нараховані на суму відстрочених платежів
тощо) перераховуються до міського бюд�
жету для подальшого їх розподілу і вико�
ристання згідно з діючим законодавством.

Кошти, отримані від продажу об'єктів від�
чуження перераховуються на рахунки ба�
лансоутримувачів та використовуються ни�
ми на цілі, визначені Боярською міською
радою.

Положення про порядок організації та
проведення відчуження майна комунальної
власності територіальної громади м. Бояр�
ка (зі змінами) додається (з Додатком мож�
на ознайомитися на офіційному сайті
www.boyarka�inform.com). 

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

чергова 44 сесія 

РІШЕННЯ № 44/1997

від 10 квітня 2014 року                                                              м. Боярка

Про виділення коштів з міського
бюджету (бюджет розвитку) м. Боярка
на придбання вентиляційного
обладнання для підвального
приміщення Боярського навчальноK
виховного комплексу 
(НВК) "Гімназія K ЗОШ І ст." 

Керуючись пп. 23 п.1 ст. 26 Закону Украї�
ни "Про місцеве самоврядування в Україні",
Бюджетним кодексом України, рішенням
Боярської міської ради VI скликання від
24.01.2014 року № 41/1889 "Про затвер�
дження міського бюджету на 2014 рік", � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Виділити з міського бюджету (бюджет
розвитку) кошти в сумі 200000,00 грн. на
придбання вентиляційного обладнання з

монтажем для підвального приміщення Бо�
ярського навчально�виховного комплексу
(НВК) "Гімназія � ЗОШ І ст."  

2. Укласти з Києво�Святошинською ра�
йонною радою угоду про передачу коштів
спеціального фонду міського бюджету
(бюджету розвитку) у вигляді субвенції на
придбання вентиляційного обладнання до
районного бюджету.

3. Прийняти рішення Боярської міської
ради про внесення відповідних змін до рі�
шення "Про затвердження міського бюдже�
ту на 2014 рік".

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

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

Чергова 44  сесія

РІШЕННЯ № 44/2002

від 10  квітня  2014 року                                                    м. Боярка
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Про затвердження Правил користуK
вання водозабірними спорудами для
задоволення питних, побутових та інK
ших потреб населення, зон санітарної
охорони джерел водопостачання, обK
меження або заборони використання
підприємствами питної води в промисK
лових цілях на території м. Боярка

З метою забезпечення на території Бо�
ярської міської ради  регулювання право�
вих відносин у галузі забезпечення збере�
ження, раціонального використання вод
для потреб населення і галузей економіки,
відтворення водних ресурсів, охорони вод
від забруднення та засмічення, поліпшен�
ня стану водних об'єктів, відповідно до За�
кону України "Про засади державної регу�
ляторної політики у сфері господарської
діяльності", керуючись ст.ст. 26, 30 Закону
України "Про місцеве самоврядування в
Україні", � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила користування
водозабірними спорудами для задово�
лення питних, побутових та інших потреб

населення, зон санітарної охорони дже�
рел водопостачання, обмеження або за�
борони використання підприємствами
питної води в промислових цілях на тери�
торії м. Боярка.

2. Виконкому міської ради: 
2.1. Забезпечити оприлюднення даного

рішення в "Боярка�інформ" та на офіцій�
ному сайті Боярської міської ради ради.

2.2. Вживати необхідних заходів щодо
дотримання юридичними та фізичними
особами даних Правил.

3. Дане рішення набирає чинності з дня
його оприлюднення.

4.  Дія цього рішення поширюється на
всі підприємства, установи та організації
незалежно від форми власності та підпо�
рядкування, що знаходяться в межах Бо�
ярсьої міської ради, а також громадян.

5. Контроль за виконанням даного рі�
шення покласти на постійну комісію з пи�
тань житлово�комунального господар�
ства, енергозбереження, благоустрою
міста та заступника міського голови
В. А. Кухарця. 

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА       Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ

Чергова 44 сесія

РІШЕННЯ № 44/1998                     

від 10 квітня  2014 року     м. Боярка

Про укладання договорів оренди
об'єктів нерухомого майна комунальної
власності територіальної громади
м. Боярка за результатами конкурсу

Керуючись п. 14 ст. 69 Бюджетного Ко�
дексу України, ст. 26, 60 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні",
ст. 5 Закону України № 768/97�вр від
23.12.97 "Про оренду державного і кому�
нального майна" та відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від
27.12.2006 р. № 1846 "Про внесення змін
до Методики розрахунку і порядку викорис�
тання плати за оренду державного майна",
протоколом Конкурсної комісії № 1 від
02.04.2014 року "Про передачу в оренду не�
житлових приміщень для здійснення під�
приємницької діяльності та надання послуг
населенню" та рішенням депутатської комі�
сії з питань житлово�комунального госпо�
дарства, енергозбереження, благоустрою
міста Боярка від 04.2014 року, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду об'єкти комуналь�
ної власності згідно з переліком, що дода�
ється.

2. Доручити виконавчому комітету Бояр�
ської міської ради укласти договори оренди
комунальної власності територіальної гро�
мади міста Боярка згідно з чинним законо�
давством України.

3. Контроль за виконанням даного рішен�
ня покласти на профільну постійну депутат�
ську комісію .

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА      Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток 
до рішення чергової 44 сесії

Боярської міської ради VI скликання
від 10.04.2014 року № 44/2001

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

чергова 44 сесія

РІШЕННЯ № 44/2001

від 10 квітня 2014 року                                                                      м. Боярка

№

Перелік об'єктів комунальної
власності м. Боярка, що підлягають
передачі в оренду за результатами

конкурсу 

Площа Орендар Термін

1. Приміщення за адресою: м. Боярка,
вул. Білогородська, 21 40,7 кв. м. ФО�П Мещеряк

М.М. 5 років

2. Приміщення за адресою: м. Боярка,
вул. Білогородська, 43 102,9 кв. м. АТ "Райффайзен

Банк Аваль" 5 років

3. Приміщення за адресою: м. Боярка,
вул. Молодіжна, 74�в 38 кв. м. ФО�П Українець

В.П. 5 років

4. Приміщення за адресою: м. Боярка,
вул. Сєдова, 3 74,1 кв. м. ФО�П Ратушна Л.В. 5 років

5.
Частина водонапірної башти: м. Боярка,

вул. Б. Хмельницького, б/н для розміщення
мобільного зв'язку 

10 кв. м. ТОВ "АСТЕЛІТ" 5 років

6.
Частина труби котельні за адресою:

м. Боярка, вул. Білогородська, 53 для
розміщення мобільного зв'язку 

10 кв. м. ТОВ "АСТЕЛІТ" 1 рік

7.
Труба котельні за адресою: м. Боярка,

вул. 50 років Жовтня для розміщення
мобільного зв'язку 

10 кв. м. ТОВ "АСТЕЛІТ" 5 років

Державтоінспекція
Києво�Святошинського
району повідомляє, що
з 14 по 30 квітня 2014
року на території Київ�
ської області проводи�
тимуться профілактичні
цільові заходи під умов�
ною назвою "Увага: мо�
тоцикліст!"

Ці дії вимушені, ос�
кільки з початку року кількість дорож�
ньо�транспортних пригод по вині во�
діїв мототранспорту вже зросла у 7
разів у порівнянні з аналогічним пері�
одом минулого року. Під час цих ДТП
одна людина загинула та дев'ятнад�
цять отримали тілесні ушкодження.

Нагадуємо, що керувати мототран�

спортом дозволяєть�
ся з 16�річного віку за
умови отримання во�
дійського посвідчення
відповідної категорії
(А, А1).

Державтоінспекція
Київської області
попереджає, що пот�
рібно бути особливо
уважними та обереж�

ним, неухильно дотримуватися вимог
Правил дорожнього руху, в жодному
разі не перевищувати встановлену
швидкість руху, безпечно маневрува�
ти. Адже від цього залежить життя та
здоров'я ваше і тих, хто поруч.

Олег Лупіч, 

ВДАІ Києво+Святошинського району

ДО УВАГИ ВОДІЇВ МОТОТРАНСПОРТУ!
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Назва виконавця заходів з відстежен+

ня: фінансово�економічний відділ виконав�
чого комітету Боярської міської ради.

Цілі прийняття акта: формування нав�
колишнього міського середовища в частині
впорядкування розміщення технічних еле�
ментів (пристроїв) на будівлях та спорудах
у м. Боярка.

Тип відстеження: повторне відстеження.
Методи одержання результатів від+

стеження: статистичні дані.
Дані та припущення, на основі яких

відстежувалася результативність, а та+

кож способи одержання даних: 

Відстеження результативності цього ре�
гуляторного акта здійснювалося шляхом
аналізу надходження до міського бюджету
коштів від розміщення технічних елементів
(пристроїв) на будівлях та спорудах у м. Бо�
ярка.

Кількісні та якісні значення показників

результативності акта:

Кількісні показники представлені у порів�

нянні згідно з фактичними розмірами надход�
жень до міського бюджету від розміщення
технічних елементів (пристроїв) на будівлях та
спорудах у м. Боярка (базове відстеження �
2012 рік; повторне відстеження � 2013 рік).

Оцінка результатів реалізації регуля+

торного акта та ступеня досягнення

визначених цілей: 

Основна ціль регуляторного акта � вста�
новлення чітких правил розміщення техніч�
них елементів (пристроїв) на будівлях та
спорудах у м. Боярка, досягнення балансу
між потребою власників технічних елемен�
тів (пристроїв) на будівлях та спорудах у
м. Боярка та збереженням естетичного
міського середовища шляхом встановлен�
ня реальної ціни за місце розміщення та за�
безпечення належного контролю за дотри�
манням законодавства. 

Фінансово+економічний відділ 

виконавчого комітету 

Боярської міської ради 

Звіт про результати повторного відстеження 
результативності регуляторного акта 

Рішення 18 сесії міської ради VI скликання від 06 квітня 2012 року "Про
порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на

будівлях та спорудах у м. Боярка"

Показник Один. вим.
Базове

відстеження

Повторне

відстеження
Відхилення (+; +)

Кількість дозволів на розміщення
технічних елементів (пристроїв) на

будівлях та спорудах у м. Боярка  

Кількість коштів, що надійшли
протягом року 

5 3 

38815грн.

2 

162771 грн

Назва виконавця заходів з відстежен+

ня: фінансово�економічний відділ виконав�
чого комітету Боярської міської ради. 

Цілі прийняття акта: формування нав�
колишнього міського середовища в частині
впорядкування розміщення об'єктів зов�
нішньої реклами.

Тип відстеження: повторне відстежен�
ня.

Методи одержання результатів від+

стеження: статистичні дані.
Дані та припущення, на основі яких

відстежувалася результативність, а та+

кож способи одержання даних: 

Відстеження результативності цього ре�
гуляторного акта здійснювалося шляхом
аналізу надходження до міського бюджету
коштів від розміщення об'єктів зовнішньої
реклами.

Кількісні та якісні значення показників

результативності акта:

Кількісні показники представлені у порів�

нянні згідно з фактичними розмірами над�
ходжень до міського бюджету від розмі�
щення зовнішньої реклами (базове відсте�
ження � 2012 рік; повторне відстеження �
2013 рік).

Оцінка результатів реалізації регуля+

торного акта та ступеня досягнення

визначених цілей: 

Основна ціль регуляторного акта � вста�
новлення чітких правил розміщення зов�
нішньої реклами, досягнення балансу між
потребою власників реклами та збережен�
ням естетичного міського середовища
шляхом встановлення реальної ціни за міс�
це розміщення реклами та забезпечення
належного контролю за дотриманням зако�
нодавства. 

Фінансово+економічний відділ 

виконавчого комітету 

Боярської міської ради 

Звіт  про результати повторного відстеження 

результативності регуляторного акта 

Рішення 18 сесії міської ради VI скликання від 06 квітня 2012 року 

"Про розміщення об'єктів зовнішньої реклами у м. Боярка"

Показник Один. вим. Базове

відстеження

Повторне

відстеження

Відхилення(+; +)

Кількість дозволів
на розміщення
зовнішньої реклами   

Кількість коштів, що
надійшли протягом
року

17 10  

92485,20грн

7   

130116,09грн

Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету за 2013
рік.

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, пп.4 п. а)
ст. 28 Закону України "Про місцеве самов�
рядування в Україні", у відповідності з Бюд�
жетним Кодексом України, постановами
Кабінету Міністрів України від 28.02.02 р.
№ 228 "Про затвердження порядку скла�
дання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ" (зі змінами від 29.04.04 р. №549
та від 17.05.02 р. № 659), враховуючи вис�
новок постійної депутатської комісії з пи�
тань фінансів, бюджету, соціально�еконо�
мічного розвитку, зовнішньоекономічних
зв'язків, � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання місько�
го бюджету за 2013 р. 

по доходах у сумі 51 693,1 тис. грн., а
саме: 

� загальний фонд + 39 745,6  тис. грн.,
в т.ч. субвенція з держбюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо со�
ціально�економічного розвитку окремих

територій �335,9 тис. грн.
� спеціальний фонд + 11 947,5 тис.

грн., в т. ч.:
бюджет розвитку � 9 310,2 тис. грн., 
субвенція з держбюджету місцевим бюд�

жетам на будівництво, реконструкцію, ре�
монт та утримання вулиць і доріг комуналь�
ної власності у населених пунктах � 613,0
тис. грн.

по видатках у сумі 48 081,6 тис. грн., у
тому числі:

� загальний фонд K 38 352,1 тис. грн.,
� спеціальний фонд K 9 729,5 тис .грн.

в т. ч.:
бюджет розвитку � 7 065,4 тис. грн., в

т.ч. 335,9 тис. грн. � за рахунок коштів суб�
венції з держбюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально�еко�
номічного розвитку окремих територій, пе�
реданих із загального до спеціального
фонду міста, 

цільовий фонд � 105,1 тис. грн.
2. Контроль за виконанням даного рі�

шення покласти на постійну депутатську
комісію з питань фінансів, бюджету, соці�
ально�економічного розвитку, зовнішньо�
економічних зв'язків.

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ

Чергова 44 сесія

РІШЕННЯ № 44/1991

від 10 квітня 2014 року                                                                 м. Боярка
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Про внесення змін до рішення
позачергової 41 сесії  Боярської
міської  ради VI скликання від
24.01.2014 року № 41/1889 "Про
затвердження міського бюджету
на 2014 рік"

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Бюджетним кодексом України,
рішенням Боярської міської ради VI
скликання від 24.01.2014 року
№ 41/1889 року "Про затвердження
міського бюджету на 2014 рік", згідно з
листом заступника начальника управ�
ління фінансів Києво�Святошинської
РДА Т. М. Петренко від 08.04.2014 р.
№04�10/181, � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Зменшити обсяги міжбюджетних
трансфертів на 2014 рік: (кошти, що пе�
редаються до районного бюджету по
КФК 250302 КЕКВ 2620 на 1 690
500,00 грн.) з відповідним зменшенням
плану доходів по загальному фонду на
2014 рік по КДБ 10010100 на 1 690
500,00 грн.

2. Збільшити обсяги міжбюджетних
трансфертів на 2014 рік: (видатки за ра�
хунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання
вулиць і доріг комунальної власності на
284 600,00 грн. ) з відповідним збіль�
шенням плану доходів по спеціальному

фонду на 2014 рік по КДБ 41034403 на
284 600,00 грн. 

3. Зменшити норматив щоденних від�
рахувань від надходжень доходів до за�
гального фонду міського бюджету, які
враховуються при визначенні міжбюд�
жетних  трансфертів на 2,72 %, встано�
вивши його в розмірі 33,52 %. 

4. Внести зміни до функціональної та
економічної структури видатків спеці�
ального фонду (бюджету розвитку) в
межах планових асигнувань, а саме: 

зменшити видатки спеціального фон�
ду міського бюджету 

по КФК 010116 КЕКВ 3110 на
3 000,00 грн. 

збільшити видатки спеціального
фонду міського бюджету 

по КФК 070101 КЕКВ 3110 на
3 000,00 грн. (кредиторська заборгова�
ність за 2013 рік � придбання пральної
машини для ДНЗ "Даринка")

перенаправити кошти в сумі
76 000,00 грн., виділені КП "БояркаK
Водоканал" на кап. ремонт КНС по
вул. Шевченка, на будівництво заK
землення КНС № 6 в парку ім.
Т. Шевченка. 

5. Внести відповідні зміни до додатків
1, 2, 3, 4, 7 "Рішення про затвердження
міського бюджету на 2014 рік". 

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

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА               Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

Чергова 44 сесія

РІШЕННЯ № 44/1992

від 10 квітня  2014 року                                                    м. Боярка

Про відведення місць для
розміщення матеріалів
передвиборної інформації

Відповідно до ст. 90 Закону України
"Про вибори Президента України",
ст. 20 Закону України "Про благоустрій
населених пунктів", ст. 30 Закону Украї�
ни "Про місцеве самоврядування в Ук�
раїні", � 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ВИРІШИВ:

1.Визначити місця для розміщення
матеріалів передвиборної агітації:

Будинок культури, вул. Шевченка
(інформаційна дошка)

Будинок побуту, вул. Молодіжна
(інформаційна дошка)

Будинок творчості "Оберіг", вул. Біло�
городська (інформаційна дошка)

Зупинка ТЦ "Квартал", вул. Молодіж�

на, (інформаційна дошка)
Перехрестя вул. Молодіжної та вул.

Білогородської (інформаційна дошка)
Прохідна заводу "ВЕНТС", вул. 40 ро�

ків Жовтня (інформаційна дошка)
2. Балансоутримувачам інформацій�

них дощок забезпечити їх утримання у
належному стані для розміщення пе�
редвиборної інформації на період про�
ведення агітації.

3. КП "БГВУЖКГ" (В. П. Богуслав�
ський) забезпечити зняття всіх матеріа�
лів передвиборної агітації, розміщених
на визначених інформаційних дошках
по завершенню агітаційної кампанії. 

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

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА               Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 08 квітня 2014 року                                   №20/5                    м. Боярка

Як відомо, Боярку зусібіч ото+

чують ліси. Вони приносять ве+

лике задоволення жителям на+

шого району і є одним із місць

масового відпочинку. Але, через

безвідповідальність деяких гро+

мадян ліси враз можуть перет+

воритися на палаючі смолоски+

пи. 

Варто ще раз нагадати про необ�
хідність чітко дотримуватися пра�
вил пожежної безпеки в лісах: не
залишати непогашені багаття, роз�
водити вогнища лише в спеціально
облаштованому місці, перебуваючи
в лісі утримуватись від паління, ад�
же ми не задумуємось, що недбало
кинутий недопалок, не загашений
сірник, непогашене багаття, гра з
вогнем дітей може призвести до
пожежі, яка наносить значних збит�
ків, а інколи призводить і до люд�
ських жертв.

Роз'яснюйте дітям правила по�
жежної безпеки під час перебуван�
ня в лісових масивах.

У разі загорання лісового масиву
чи прилеглих територій терміново
повідомляйте в пожежну охорону
(дзвінки на номер 101 з мобільних
телефонів безкоштовні) і, за мож�
ливості, при�ступайте до гасіння
пожежі чи загорання.

Основними причинами виникнен�
ня пожеж є порушення правил по�
жежної безпеки, внаслідок чого
знищуються та пошкоджуються лі�
сові масиви та сільгоспугіддя, а
державі завдаються відчутні мате�
ріальні та екологічні збитки. 

При випалюванні сухої трави,
спалюванні сміття також існує ре�
альна загроза розповсюдження
вогню і виникнення масових лісових
пожеж, які можуть набути характеру
надзвичайних ситуацій з відповід�
ними наслідками.  

Згідно з вимогами статті 77�1 Ко�
дексу України про адміністративні
правопорушення, випалювання лу�
гів, пасовищ, ділянок із степовою,
водно�болотною та іншою природ�
ною рослинністю, рослинності або
її залишків у смугах відводу авто�
мобільних доріг і залізниць, а також
опалого листя у парках, інших зеле�
них насадженнях та газонів у насе�
лених пунктах � тягне за собою ад�
міністративну відповідальність. 

Пам'ятайте, що ліс � наше багатс�
тво і захистити його від пожежі �
наш обов'язок.

Києво+Святошинський РВ ГУ

ДСНС України у Київській області

ЗБЕРЕЖЕМО ЛІС 
ВІД ПОЖЕЖ!
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Поїздка на кордон з Росією ста�
ла можливою завдяки підтримці
активістів "Автодозору". Вранці 5
квітня дружно включилися двигуни
більш як тридцяти автівок і учасни�
ки подорожі взяли курс від Україн�
ського дому в Києві на Чернігівщи�
ну. Я була членом екіпажу під ке�
рівництвом скромного молодого
чоловіка, справжнього патріота,
учасника всіх подій гарячої зими
2013�2014 Андрія Момота.

За вікном пролітали маленькі за�
недбані хати, бідні села, а ближче
до Чернігова � військова техніка,
яка рухалася по шосе. І ось нареш�
ті село Гончарівське. Заїжджаємо
на територію дислокації 27 Сум�
ського реактивного артилерій�
ського полку. Очам відкривається
доволі безрадісна картина � напів�
зруйновані будівлі, занедбана те�
риторія. На вільному місці розбито
наметове містечко. Поруч � польо�
ва кухня, на довгих дощатих сто�
лах � банки з консервацією. 

Віддалік військова техніка. Один
військовий автомобіль добряче
забуксував і ми мимоволі стаємо
свідками того, як великого зеле�
ного монстра визволяють з полону
піску. Тут у максимально наближе�
них до бойових умов розміщено
1500 військовозобов'язаних. 

Та головне, навпроти великого
майданчика вже встановлено
"сцену" � кузов
вантажівки з від�
кинутим бортом.
Солдати у камуф�
ляжі шикуються
біля сцени і почи�
нається зустріч
митців Народної
філармонії та вій�
ськовиків. 

Н а с т о я т е л ь
Свято�Покров�
ської парафії м.
Боярка отець Ди�
митрій Присяж�
ний читає молит�
ву за воїнів і щед�
ро окроплює усіх солдатів святою
водою. Йому допомагає тезка
Дмитро Горб, командир полку. 

Хвилиною мовчання учасники
заходу згадали всіх полеглих геро�
їв, борців за волю українського на�
роду в усі часи, зокрема, і бійців
Небесної сотні.

Високим патріотичним духом
були наповнені старовинні піснес�
піви, повстанські пісні у виконанні
Заслуженого артиста України, лі�
дера гурту "Хорея Козацька" Тара�
са Компаніченка. 

Близько двохсот історичних
книг про славних воїнів минулого і
сучасності подарував військовим
Чернігівщини активний громад�

ський діяч, публіцист і бард, веду�
чий Євромайдану Володимир Гон�
ський. До мужності та сміливості,
стійкості та міцності закликала ук�
раїнських військових Заслужена
артистка України Леся Горова. 

Участь у концертній програмі
взяли артисти з різних куточків Ук�
раїни: історик�лектор Валерій Іль�
чук з полку "Чорних запорожців" з
Києва, солістка ансамблю "Горли�
ця" Євгенія Проворова з Кремен�
чука, виконавиця народних пісень
з Черкащини та координатор мис�
тецького проекту "Народна філар�
монія" Руслана Лоцман, бард з Лу�
ганська Василь Лютий, студентка
КНУКІМ з Василькова Саша Місь�
кова. Незважаючи на польові умо�
ви виступу, приємно потішив чер�
нігівських солдат жонглер, чемпіон
світу з циркового мистецтва Ар�
тем Хоманько, який нещодавно
повернувся зі США.

На завершення до воїнів зверну�
лася Народна артистка України
Раїса Недашківська. Вона попро�
сила солдат підійти ближче. І хоча
при цьому зламалося військове
каре, атмосфера стала ще теплі�
шою. 

Хочеться сподіватися, що такі
зусилля багатьох людей � учасни�
ків проекту � не були марними. На�
віть попри усі прорахунки в органі�
зації суто військової складової

часткової мобілізації, саме ці воїни
усвідомили, які надії на них покла�
дає український народ.

Щиро усміхалися воїни � листи
від київських студенток їм переда�
ла молода естрадна співачка Аліна
Тригуб, вихованка Заслуженого ді�
яча мистецтв України Ірини Кири�
ліної. 

Ще один концерт відбувся вже
на території 1�ої окремої гвардій�
ської танкової бригади. Дружнім
півколом оточили солдати імпро�
візовану сцену. Це Раїса Недаш�
ківська, звівши руки вгору як
Оранта просила у Господа благос�
ловення на усіх вояків, яких дома
чекають рідні та близькі.

Концерт відбувся на одному ди�
ханні. Звісно, у відповідь солдати
заспівали разом з артистами. А
потім і затанцювали під запальні
пісні заслужених артистів України
ансамблю "Горлиця". 

А кілька солдат попросили у Ва�
силя Лютого гітару, щоб і собі до�
лучитися до участі в концерті. Зво�
рушливо прозвучали пісні у вико�
нанні армійця Гончарівської танко�
вої бригади Олега з містечка Чор�
нобай Черкаської області. 

Козацька каша вже чекала на
хлопців, а вони все слухали артис�
тів, які зі щирим серцем, добрим
словом, любов'ю і піснею завітали
до них у військові частині. Авжеж,
не щодня випадає таке свято зус�

трічі з народною ар�
тисткою України, ле�
гендарною актрисою
кіно Раїсою Недашків�
ською. Її жіноча душа
молилась за всіх укра�
їнських воїнів Шевчен�
ковими словами, зак�
ликаючи: "Обніміться
ж, брати мої, молю
вас, благаю!". 

Завершився триго�
динний концерт єд�
нання митців і воїнів
українського народу
спільним виконанням
Гімну України. За цей

час поріднились наші серця і душі
однією для всіх ідеєю миру і доб�
ра, високого патріотизму та со�
борності рідної України.

Військові дякували артистам за
приїзд, а ті у відповідь дарували
свої диски, книги, листівки, автог�
рафи... Колона машин з україн�
ськими прапорами рушила на Ки�
їв, залишивши мистецький дух у
військовому просторі і крилату на�
дію на нову зустріч! З такими Геро�
ями нам нічого боятися! Слава Ук�
раїні!

Тетяна Зубкова

МИСТЕЦЬКИЙ ДЕСАНТ +
НА РОСІЙСЬКОМУ КОРДОНІ

Молитва, пісня та натхненне слово, а також продукти

харчування, спальні мішки, матраци та інша матеріальна

допомога + саме з цим до солдатів+резервістів прибули

учасники мистецького проекту "Народна філармонія". 

Цього разу митця також привітали рідні, друзі й прос�
то шанувальники його таланту. Серед них художник і
поет Андрій Ткаченко, поети Олександр Хмельовський,
Інна Ковальчук та Олена Новаковська, різьбяр Володи�
мир Цепляєв, художник Володимир Відеречко. 

Як розповів Андрій Ткаченко, до 1961 року (польоту в
космос Юрія Гагаріна) саме 12 квітня відзначався День
художника. На звичайну презентацію виставки захід
був схожий мало. Друзі прийшли привітати товариша з
його професійним святом. Відтак не було ведучого і
заздалегідь складе�
ного сценарію, зате
було щире спілкуван�
ня без непотрібного
офіціозу й світле свя�
то однодумців, об'єд�
наних мистецтвом і
життям.

Вихованки студії
"Зорепад" разом із
КЗ "Боярський Буди�
нок культури" з керів�
ником Наталією Го�
ренко підготували для
Олександра Микола�
йовича пісенний да�
рунок. 

Аж раптом увірвав�
ся до зали хвацький
козарлюга із велетен�
ським шматком сала
на плечах, а разом з
ним й потужна хвиля
українського гумору,
яка відразу захопила
всіх присутніх, змушу�
ючи раз по раз вибу�
хати дружним сміхом.
То так вітали художни�
ка друзі з Обухова та Українки � колеги по рибальсько�
му роду, якому нема переводу. 

Відсміявшись з дотепних жартів, щасливий пан Ма�
лінченко пояснює, що з Обухівським краєм його
пов'язує три речі: минуле (більше восьми років свого
часу пропрацював в тих краях Олександр Малінченко),
друзі та риболовля, яка є ще одним захопленням гос�
тинного господаря.

Втім, у центрі уваги був не лише автор виставки, а й
представлені роботи. Наче й небагато їх представлено
в експозиції, але навіть в цьому відчувається професіо�
налізм їх автора: роботи не "наїжджають" одна на одну,
а відтак кожну картину можна роздивитися якнайкра�
ще.

Більшість робіт � нові. Тому відразу впадають у вічі
зміни у творчій манері. Змінилася кольорова гама, по�
тужнішим став художній магнетизм. Як зазначає київ�
ський поет Василь Загороднюк, така зміна фарб свід�
чить про те, що художник не зупиняється на досягнуто�
му, продовжує шукає себе, щедро ділячись зі своїми
шанувальниками новими відкриттями. Він шукає і росте
в своїй творчості, стократ підсилюючи джерело душев�
ної, духовної енергії, яка б'ється в таких творчих сер�
цях. 

Пейзажі, як і раніше, конкретні, достовірно правдиві й
легко впізнані (ось Дівич�гора, а там � ріка Стугна гра�
ється хвилею). І при цьому роботи надзвичайно сер�
дечні та щирі.

Саме цю думку й підтвердила найголовніший цензор і
дружина Олександра Малінченка Віра Яківна, відкрива�
ючи деякі секрети творчої майстерні свого чоловіка: "У
його роботах � вся наша Україна. Звісно, подібні пейза�
жі можна побачити і в Росії, і в Білорусі, і в Польщі. Але
ця виставка ще раз продемонструвала, скільки талано�
витих людей нас оточує. Саме завдяки своєму таланту і
своєї любові до України ми, українці, непереможні".

Звідки ж бере початок глибинне національне джере�
ло, потужність якого відчувається в кожному мазку пен�
зля Олександра Малінченка?

Одна з можливих відповідей � у вітальному слові го�
лови ГО "Боярське Мистецьке Братство" Віталія Прий�
маченка: "Ми з Сашком � побратими не тільки по мис�
тецькому братству, а ще й побратими по революції гід�
ності, по Майдану. Разом грілися біля бочки, разом спі�
вали славень український, разом молилися на Майдані,
разом захищали й охороняли Майданівську сцену". 

Традиційно ця зустріч відбулася в Боярському краєз�
навчому музеї, який вже давно став справжнім центром
творчості і духовності не лише боярчан, а й більш широ�
кого кола, який захоплює в свою орбіту віддалені насе�
лені пункти і України, і навіть інших країн. Відтак, звер�
таючись того дня до гостей музею, директор Любов
Кравченко наголосила: "Так трапилося, що ми з вами,
вперше в історії музею понад два місяці не зустрічали�
ся з відомих політичних причин. Тому ми дуже скучили
за вами. Адже такі зустрічі дарують нам натхнення. Ми
маємо надію, що  житимемо у вільній, заможній, євро�
пейській країні. І обов'язково вистоїмо. Адже життя
продовжується".

Радислав Кокодзей, 
фото автора

ДЖЕРЕЛА ТВОРЧОСТІ

ОЛЕКСАНДРА МАЛІНЧЕНКА

12 квітня в Боярському краєзнавчому музеї

відбулася чергова персональна виставка

боярського художника, минулорічного лауреата

премії  ім. Володимира Самійленка 

Боярської міської ради  Олександра Малінченка.

З ініціативи Центру соціально+психологічної
реабілітації населення та ГО "Центр розвитку
громад" представниці хору ветеранів "Надія" та
інші боярчани також приєднались до благодійної
акції "Підтримай українську армію". З любов'ю і
турботою боярські активісти зібрали для баталь+
йону зв'язку військової частини А0799, що зна+
ходиться в с. Віта Поштова, продукти харчуван+
ня та деякі речі. 

Дуже зворушливо виглядало те, як здебільшого
немолоді люди, допомагаючи один одному, зносили
з багатоповерхових будинків № 76, 87 та 113 по вул.
Богдана Хмельницького дбайливо підготовлені паку�
ночки. А ще зворушливішими були розповіді учасни�
ків акції після поїздки до військової частини: в хлоп�
цях вони бачили своїх дітей, онуків, яким хочеться
допомогти, обігріти своєю любов'ю, розрадити. Ве�
терани поспілкувалися з командиром батальйону
Євгеном Лисенком та озвучили своє бажання висту�
пити перед військовими з концертною програмою в
хвилини відпочинку.

Хочеться назвати прізвища громадян, які взяли
участь в акції, та подякувати їм за увагу, розуміння,
підтримку та любов до наших захисників Вітчизни.
Це � Ірина Мірошниченко, Світлана Михайлова, Анто�

ніна Мартинюк, Петро Голоднюк, Федір Харченко,
Олександра Свирина, Ганна Павленко, Любов Кель�
віч, Валентина Ткаченко, Лариса Попова, Наталія
Кордюк та інші громадяни. Транспортом активістів
забезпечив Микола Лахтадир, член ГО "Центр роз�
витку громад".

Інформаційно+аналітична служба ЦСПР

ВЕТЕРАНИ ДОПОМАГАЮТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ
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святаР е л і г і й н і

Слово "Пасха" прийшло до нас з
грецької мови і означає "проход�
ження", "позбавлення". Святу Ве�
ликодня передує Страсна седми�
ця, останній � і найсуворіший тиж�
день Великого посту. У ці дні віру�
ючі їдять тільки пісну холодну їжу
без олії, а в суботу перед Вели�
коднем не сідають за стіл взагалі.
Суворо заборонено лихословити,
відвідувати розважальні заклади. 

Пасхальна служба почнеться в
усіх храмах у ніч з суботи на неді�
лю з 23 години і триватиме до
ранку. 

За значимістю благодіянь,
одержаних нами через Воскресін�
ня Христове, Великдень є Святом
свят і Торжеством із торжеств, то�
му й Богослужіння цього Свята
відрізняється величчю і урочистіс�
тю. 

Починаючи з великодньої ночі і
аж до віддання Пасхи прийнято ві�
тати один одного словами: "Хрис�
тос воскрес!" � "Воістину вос�
крес!" 

Після мовчання дзвонів під час
Страсних днів особливо урочисто зву�
чить благовіст. Впродовж усього Світло�
го тижня кожен може піднятися на дзві�
нницю і подзвонити на честь Христового
Воскресіння. 

Пасхальний вогонь відіграє велику
роль у богослужінні. Він символізує Боже
Світло. У православних храмах до почат�
ку пасхальної служби віруючі чекають
Благодатного вогню від Храму Гробу Гос�
поднього, який священики урочисто
розносять по храмах. Віруючі запалюють
від нього свої свічки. Після служби заби�
рають лампаду з вогнем додому. 

Цікава також традиція фарбувати пас�
хальні яйця в червоний колір. За пере�
данням, коли Марія Магдалина піднесла
в подарунок імператору Тиберію яйце як
символ Воскресіння Христа, він, засум�
нівавшись, сказав, що як яйце з білого не
стає червоним, так і мертві не воскреса�
ють. Яйце в ту ж мить стало червоним.
Хоча яйця сьогодні фарбують у різні ко�
льори, традиційним є червоний, як колір
життя і перемоги. 

На Великдень освячується Артос �
квасний хліб особливого освячення. Ті,
хто не міг причаститися на Великдень,
могли відчути єдність через куштування
загального хліба. Нині саме це символі�
зує великодня паска.

Вживання освячених пасок протягом
Світлої Седмиці у православних христи�
ян уподібнюється куштуванню староза�
вітної паски. Віруючі в перший день свя�
та припиняють говіння, їдять благосло�
венні паски, вживаючи впродовж всієї
Світлої седмиці.

Християни в ці дні допомагають бід�
ним, сиротам і убогим. Їжу, освячену до
Великодня, роздавали бідним і тим ро�
били їх учасниками радості Світлого свя�
та. 

Храм може і повинен бути для нас
справжнім духовним домом. Церква мо�
же допомогти нам у всьому � у духовно�
му житті, творчій і професійній діяльнос�
ті, в сім'ї, у вихованні дітей.

Свято Пасхи є воістину святом надії та
сподівання, що смерть зникла, що нас�
тало нове життя. Якщо ми оновимось ду�
ховно, переродимось, станемо добріши�
ми до близьких, уважнішими до нашого
міста, то і світ зміниться і місто наше
славне теж зміниться. 

Воскрес Христос � воскресне й Украї�
на! Нехай Господь зміцнить всіх нас у
вчиненні добра і дотриманні Його Бо�
жественних Заповідей! 

Ієромонах Флавіан (Гоженко),
клірик Свято+Михайлівського храму

міста Боярка

ПАСХА + СВЯТПАСХА + СВЯТО НАДІЇО НАДІЇ

Великдень, Світле Христове

Воскресіння + найбільше пра+

вославне свято. 

У контексті даної розповіді
вишкіл � це одноденні трену�
вальні збори, організатором
яких став Київський міський
осередок української народної
самооборони (УНСО).

Важко в навчанні?
Вранці 5 квітня на одній із лі�

сових галявин під Києвом було
влаштовано незвичайний ту�
ристичний табір "клубу вихід�
ного дня". Відмінність � пра�
пор УНА�УНСО на вкопаному
сосновому флагштоку, роз�
кладена на плащ�наметі зброя
та групи людей, одягнених у
камуфляж, які у визначений
час організовано прибувають
в табір у супроводі членів ор�
ганізації. Для чого? Щоб отри�
мати бодай елементарні на�
вички поводження зі зброєю
та дізнатися про інші корисні
речі, знання яких може вияви�
тися життєво необхідним.

Бажаючих навчатися зібра�
лося понад 60 осіб. Переваж�
но � чоловіки різного віку, але

об'єднаних рішучим настроєм
у разі потреби захищати свою
країну, своє місто, свою домів�
ку. Втім, помічаю й декілька ді�
вочих постатей. 

Як відомо, інформацію кра�
ще отримати з перших вуст.
Мій співрозмовник � хорунжий
УНСО Богун: керівник Київ�
ської міської організації. 

� Ми проводимо навчальні
тренувальні збори для грома�
дян України у зв'язку з останні�
ми подіями, які відбуваються в
країні. Адже народ, який не
може себе захистити, прире�
чений на зникнення. Відтак Ук�
раїна повинна захистити себе
сама, а не чекати можливої
допомоги Заходу. В разі
збройного конфлікту � ми бу�
демо захищати Батьківщину,
взаємодіючи зі Збройними
Силами України, як самостій�
ного формування, бо маємо
більше досвіду у веденні парти�
занської війни. Та все ж споді�
ваємося, що конфлікт вдасть�

ся вирішити мирним
шляхом. 

Що входить до
програми навчання?

� Насамперед, озна�
йомлення з культурою
поводження зі зброєю,
знайомство зі стрілець�
кою зброєю нашої краї�
ни, правилами та при�
йомами її використан�
ня. Зазвичай ми прово�
димо декілька подібних
вишколів на рік: тра�
вень � у Києві, липень � у
Житомирській області,
серпень � у Карпатах. Та
з огляду на ситуацію,
яка склалася, намагає�
мося в стислі строки
максимально підготу�
вати населення до мож�
ливих подій. Тому й пе�
рейшли на одноденні
вишколи, збільшивши їх
кількість.

Враховуючи, що впродовж
останнього часу недостатньо
уваги приділялося патріотич�
ному вихованню населення,
цією справою доводиться за�
раз займатися громадським
організаціям, зокрема � нам.
Заняття проводимо власним
коштом. 

Легше на душі!
Заняття проходять хоч і

строго, але цікаво, тому й час
летить непомітно. Нарешті �
обід! Для когось це стало ще
одним випробуванням, адже
про власне харчування кожний
присутній мав потурбуватися
особисто і заздалегідь, враху�
вавши всі особливості перебу�
вання в польовому таборі. З
усіх "кухонних" досягнень ци�
вілізації � багаття посеред га�
лявини. Замість приправи �

хвилин двадцять на прийом
їжі. По обіді � продовження за�
нять, які закінчуються лише під
вечір. 

Разом із втомою відчуваєш,
як приходить і впевненість у
собі і в завтрашньому дні.

На вишколі побував 
Радислав Кокодзей, 

фото автора 

ВПЕВНЕНОСТІ ДОДАСТЬ + ВИШКІЛ
Останні події на півдні та сході нашої держави зовсім не

додають впевненості у завтрашньому дні та у власній

безпеці. І якщо з тим класичним: "Хто винен?" все вже

зрозуміло, то відповідь на питання: "Що робити?"

доводиться шукати не лише всім миром, а й кожному

особисто. Один із можливих варіантів + пройти школу

вишколу. 

26 квітня 1986 року о 01:23 ста+
лася найбільша техногенна ава+
рія в історії людства + вибухнув
четвертий реактор Чорнобиль+
ської АЕС.

Сумарна радіація ізо�
топів, викинутих в по�
вітря, склала 50 міль�
йонів кюрі, що в 30�40
разів більше, ніж при
вибуху бомби в Хіросімі
в 1945 році.

Лише наступного
дня, після того як у
Швеції за рівнем радіа�
ції визначили, що в Ук�
раїні сталася аварія,
уряд СРСР повідомив
про Чорнобильську
трагедію. Від вибуху і
при гасінні пожежі, що
тривала близько 10
днів, загинула 31 люди�
на і більше 200 було
госпіталізовано. За не�
офіційною статистикою
в Україні померло не
менше 15 тисяч людей,
які були уражені в результаті аварії
на Чорнобильській АЕС.

Жахлива аварія призвела до раді�
оактивного опромінення величезної
кількості людей, до забруднення во�
ди й навколишнього середовища.
На території України утворилася так
звана 30�кілометрова "зона відчу�
ження", з якої терміново було пере�
селено людей для врятування їхньо�
го життя.

В "зону відчуження" прибували
фахівці, які проводили роботи на
аварійному блоці і навколо нього, а
також військові частини. Пізніше цих
людей стали називати "ліквідатора�
ми". Вони працювали в небезпечній
зоні позмінно: ті, хто набрав макси�
мально допустиму дозу радіації, ви�
їжджали, а на їх місце приїжджали
інші � їх було приблизно 240 тисяч
осіб. Загальна кількість ліквідаторів
за всі роки � приблизно 600 тисяч!

Щоб запобігти подальшим вики�
дам радіоактивних матеріалів, до
кінця 1986�го року четвертий реак�
тор АЕС був накритий спеціальним
"саркофагом", збудованим руками
сотень тисяч добровольців і мобілі�
зованих солдатів, і Чорнобильська
АЕС була знову введена в експлуа�
тацію. Однак великі пожежі і аварії в
1991 та в 1996 роках призвели до
зупинення спочатку другого, а потім
і першого реактора. У 2000�у році
був зупинений останній, 3�й реак�
тор, і Чорнобильська АЕС повністю

припинила свою роботу.
26 квітня � день пам'яті про най�

більшу техногенну катастрофу та
вшанування героїзму пожежників,
експлуатаційного персоналу ЧАЕС,

військовослужбовців, будівельників,
учених, медиків, які брали участь у
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Подвиг цих людей назавжди записа�
но до літопису людської мужності,
він навічно залишиться у пам'яті ук�
раїнського народу.

26 КВІТНЯ + ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ26 КВІТНЯ + ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇАГЕДІЇ

ГОРЕЧЬ ЧЕРНОБЫЛЯ

Полынь + трава горькая.

Горькая память гудков.

Пожар, эвакуация и тишина

Пустых городов.

Словно прошла война +

Боль, пепел, пожарище.

Спасали товарищей.

Дышит горечью храм,

Все забыто, заброшено,

Пылью времени запорошено.

Горькая память ветров +

Привкус чернобыля.

Запрет посещения

Родных городов.

Ошибка + чудовищна,

Мутация, горести,

Запрет на любовь.

А жизнь продолжается,

Полынь разрастается.

Татьяна Погребная,

Боярка

наших читачівТв о р ч і с т ь
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Замовлення 

ОВЕН (21.03—20.04).

У понедiлок постарайтеся вчасно вий�
ти на роботу, iнакше ризикуєте наразити�
ся на скандал. Можливi сварки з коханою
людиною. У вихiднi доведеться виконува�
ти термiнову роботу.

ТЕЛЕЦЬ (21.04—21.05).

На цьому тижнi можливе пiкантне зна�
йомство, але будьте обережні — ваша ре�
путацiя пiд прицiлом. Не починайте ак�
тивних дiй.

БЛИЗНЮКИ (22.05—21.06). 

Дійте рішуче, інакше удача вам не свi�
тить. Не соромтеся висловлюватися i
з’ясовувати стосунки. Уникайте спокус,
можлива втрата контролю над ситуацiєю.

РАК (22.06—23.07).

Тиждень суперечливий. Є вiрогiднiсть
потрапити пiд вплив хитрої людини. Зате
ви вiдчуєте серйознiсть i глибину почуттiв
давнього прихильника.

ЛЕВ (24.07—23.08). 

Весь тиждень ви будете потрiбними
своїм домашнiм як друг i порадник. На
роботi нарештi оцiнять вашi працьови�
тiсть i вiдповiдальнiсть, а вашi iдеї знай�
дуть пiдтримку.

ДІВА (24.08—23.09).

Вiрогiдно, що пiд тиском близької лю�
дини вам доведеться робити те, що не
зовсiм хочеться. Можливi рiзкi змiни нас�
трою. Приємнi новини чекайте ближче до
п’ятницi.

ТЕРЕЗИ (24.09—23.10). 

Ви часто стикатиметеся з неприємнос�
тями. Не поспiшайте приймати самостiй�
нi рiшення.

СКОРПІОН (24.10—22.11). 

У понедiлок варто обирати, розмiрко�
вувати, але не приймати рiшення. Є ризик
зiткнутися з грубощами. У вихiднi вiдвi�
дайте родичiв.

СТРІЛЕЦЬ (23.11—21.12).

Несподiвано ви вiдкриєте в собi дар

психолога, зможете передбачати дiї ін�

ших. Вдалими будуть покупки. У вихiднi

чекайте гостей.

КОЗЕРІГ (22.12—20.01).

Близькі потребуватимуть вашої уваги.
Можливий сплеск романтичних почуттiв.
Вихiднi присвятiть родинi. 

ВОДОЛІЙ (21.01—19.02).

Ви будете сентиментальнi й чутливi,
може видатися, що настав час змiнити
життя. Це не так. Знайдіть сили вирiшити
побутовi питання i провести дiловi пере�
говори.

РИБИ (20.02—20.03). 

У понедiлок ви вiдчуєте трудовий енту�
зiазм, виникне вiдразу кiлька цiкавих iдей.
Наприкiнцi тижня будьте уважнi на доро�
гах, можливi травми.

ГОРОСКОП
21 квітня � 27 квітня

У газеті “Боярка�інформ” № 7 від 4.04.2014 р. була
допущена помилка в оголошенні. Правильний текст
оголошення читати так:

Загублений Державний Акт на право приватної
власності на землю серії I+КВ        № 082394, виданий
28.03.2001 року на ім’я Шевчик Наталії
Володимирівни, вважати недійсним.

Çíîâó äèâî íà ñòàð³é çåìë³ -
Ñàä öâ³òå ³ í³áè ìîëîä³º.

Çíàþòü â³òåð, êâ³òè ³ äæìåë³ -
Çâ³äêè ïî÷èíàºòüñÿ íàä³ÿ.

ÒÒååòòÿÿííàà  ÂÂîîëëîîääààéé

ÇÇÂÂ²²ÄÄÊÊÈÈ  ÏÏÎÎ××ÈÈÍÍÀÀªªÒÒÜÜÑÑßß  ÍÍÀÀÄÄ²²ßßÇÇÂÂ²²ÄÄÊÊÈÈ  ÏÏÎÎ××ÈÈÍÍÀÀªªÒÒÜÜÑÑßß  ÍÍÀÀÄÄ²²ßß

М'ясний хлібець
"Свято"

Час приготування � 10 хвилин та
1�1,2 години випікати.
Інгредієнти:

� 1 кг м'ясного фаршу (або суміші
фаршів);  
� цибуля � 2�3 середні цибулинки
� сало копчене � 100 гр
� кефір � 1 склянка
� яйця варені � 2�3 шт.
� сіль � 1 ст. л
� олія � 1 ст. л 
� перець чорний, мелений � за
смаком
� будь�які улюблені спеції
Приготування:

Цибулю та копчене сало дрібно
нарізаємо та додаємо до фаршу.
Додаємо кефір, сіль, спеції і добре
вимішуємо. Змазуємо олією форму
для запікання (бажано � керамічну) і
викладаємо в неї половину нашого
фаршу. Варені яйця викладаємо по
центру форми і накриваємо їх дру�
гою половиною м'ясної маси. Фор�
муємо хлібець, чи будь�яку форму,
яка Вам до вподоби (після запікання
маса зменшиться і буде різатись, як
хлібець з сюрпризом всередині).
Випікаємо 1�1,2 год. при температу�
рі 200 градусів. 

Запашна свининка
"Люба господарочка"

Час приготування � 35 � 40 хвилин
Приготування цієї непереверше�

ної страви займає не більше 35�40
хвилин і нагодує навіть дуже вибаг�
ливих гурманів. Але готуйтесь до не�
очікуваних гостей � ця духмяна стра�
ва змушує усіх, хто проходить повз
Вашу оселю, змінювати напрямок
руху в Ваш бік.

Інгредієнти:
� свинина � 700 гр
� картопля � 2 шт.
� цибуля � 1 шт. 
� борошно � 3 ст. л
� яйце � 2 шт.
� рослинна олія � 1 ст. л
� сметана � 2 ст. л
� вершки � 100 мл
� часник � 3 зубчики
� зелень свіжа (кріп, петрушка)
� сіль, перець � за смаком
Приготування:
Відбиваємо свининку, порізану

пластівцями 1�1,5 см, як для відбив�
них. Натираємо картоплю та дрібно
нарізаємо цибулю і часник. Змішує�
мо цибулю, картоплю, борошно, час�
ник, сіль, додаємо яйця. Обгортаємо
свинину в отриману масу і обсмажує�
мо в невеликій кількості олії. Викла�
даємо відбивні у форму та заливаємо
їх вершками з дрібно нарізаною зе�
ленню. Випікаємо 5�7 хвилин. 

Надзвичайна Паска
"Некласична#дієтична"

Час приготування � 15 хвилин.
Роками від матері до доньки пере�

даються рецепти класичних духмя�
них Пасочок. Після посту радимо за
святковим столом в колі родини на�
солодитися українськими стравами.
Хочу Вам запропонувати сьогодні
рецепт особливої Паски � аромат�
ної, легенької. Раджу приготувати її
в суботу ввечері.  

Інгредієнти:

� сир кисломолочний � 1 кг
� яєчний жовток � 5 шт
� вершкове масло � 200 гр
� вершки � 250 гр
� родзинки � 100 гр
� горіхи подрібнені (за смаком) �

100 гр
� ванілін (за смаком)
Приготування:
Яєчні жовтки розтираємо з цук�

ром, додаємо вершки та прогріває�
мо, щоб цукор розтанув. У прогріту
масу додаємо вершкове масло, сир,
горіхи, родзинки, ванілін та виклада�
ємо у форму, яка Вам подобається.
Накриваємо зверху легким пресом
та залишаємо в холодильнику на 6�8
годин, щоб віджати сироватку. 

Смачного!

ВЕЛИКОДНЄ МЕНЮ ВІД ГАЛИНИВЕЛИКОДНЄ МЕНЮ ВІД ГАЛИНИ

ФФооттоо  ООллееккссааннддрраа  ППІІДДРРУУЧЧННООГГОО

К РА Н І В Н И К ,  Е К С К А В АТО Р Н И К  

Тел. 43 520, (067) 408 23 93

Т Е Р М І Н О В О  П О Т Р І Б Н ІТ Е Р М І Н О В О  П О Т Р І Б Н І

З метою оперативного інформування
боярчан про найважливіші події у місті

виконавчий комітет Боярської міської ради
прийняв відповідне рішення про

безкоштовне розповсюдження газети
"Боярка+інформ". На прохання читачів

публікуємо перелік місць безкоштовного
розповсюдження газети "Боярка+інформ".

Нагадуємо, що газета виходить двічі на
місяць. Дізнатися про дату виходу

наступного номера можна 
за телефоном редакції: 47+079.

Найменування установи

Магазин "Бояринка", вул. Білогородська

Магазин "Житниця", вул. Білогородська

ТЦ "Квартал", вул. Молодіжна

Магазин "Сонечко", вул. Молодіжна

Магазин "Теремок", вул. Молодіжна

Магазин "Акваріум", вул. Б. Хмельницького

Магазин "Гуртовня", вул. Ворошилова

Магазин, бібліотека, вул. Маяковського

Магазин "Хрещатик", вул. Білогородська, 21

Магазин "Леді", вул. Білогородська, 21

Магазин "Свіже м'ясо", вул. Білогородська, 21

Магазин "Боярка+центр", пл. Леніна

Магазин "Едельвейс", вул. 40 років Жовтня

Магазин "Світлана", вул. Хрещатик, 4+а
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