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ПАМ’ЯТЬ І ПРИМИРЕННЯ – КРОК ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Війна та мир – дуальна пара, 
яка наскрізь пронизує життя на 
нашій планеті. Отож і зібралися 
в залі воїни усіх поколінь, запро-
шені організаторами – міською 
організацією ветеранів війни та 
районною організацією воїнів-ін-
тернаціоналістів на чолі з Лідією 
Хоменко та Ларисою Козленко.

Примирення – процес, який 
допомагає суспільству долати 
протиріччя і досягати гармонії. 
Примирення – це те, чого так 
бракує нині нашій країні. Від-
повідальність влади і суспіль-
ства, повага до подвигу захис-
ників Вітчизни, усвідомлення 
ціни миру – про це говорили 
шановні гості: голова Києво-
Святошинської райдержадмі-
ністрації Мирослава Смірнова, 
міський голова Боярки Тарас 
Добрівський та інші. 

Дорогим подарунком для 
присутніх стали щирі слова 

Державним Гімном у виконан-
ні капели бандуристів розпочався 
урочистий захід, присвячений Дню 
пам’яті та примирення, який від-
бувся 22 квітня у Боярському НВК 
«Гімназія – ЗОШ І ступеня». 

17 квітня на шкільному 
подвір’ї було висаджено Алею 
Примирення на честь 70-ї річниці 
Перемоги у Другій Світовій війні. 

Як розповіла вчитель тру-
дового навчання Валентина Ві-

МОЛОДИМ ДЕРЕВАМ У БОЯРЦІ – БУТИ

кулкіна, 21 молодий каштан 
заввишки 1,5 – 2 м виростили у 
своєму особистому селянському 
господарстві на Полтавщині жи-
телі села Петрівське Петро Войт-
кович і Тетяна Григорівна Хрис-
тофори, батьки учня 5 (9)-Г класу 

Це ще раз довели учні Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.» У суботу, 25 квітня, в Україні від-
будеться наймасовіша акція з при-
бирання території життя. У Боярці 
суботник розпочнеться з 11 год. 

Двори, вулиці, сквери, парки 
та ліси, водойми та береги річок 
чекають доторку дбайливих рук. 
Громадські організації міста та 
активісти провели значну орга-
нізаційну роботу щодо визна-
чення засмічених місць Боярки 
та залучення добровольців.

Усі, хто хоче долучитись до 
акції, може обрати до душі осере-
док громадського прибирання:

• Комплекс захоронення вої-
нів УПА (вул. Зелена)

• Могила загиблих воїнів на 
старому кладовищі (вул. Лікарняна)

• Ліс біля вул. 2 Піщана
• Ліс біля Боярського коледжу
• Йосипівський ставок
• Дитячий майданчик 

(вул. Молодіжна, 77)
• Сквер Небесної Сотні 

(вул. Садова, 2)

• Вул. Білогородська, 21
• Пішохідна доріжка до ЛДС
• Кінотеатр «Космос» 

(вул. 50 років Жовтня)
• Ліс вздовж вул. Хрещатик
• Вул. Вокзальна
• Гаражний кооператив 
«Берізка»

• Територія вздовж залізниці 
від вул. Жовтневої до 1 Піщаної

• Сквер (вул. Сагайдачного)
• Парк Перемоги.

Передбачено роздільне збирання сміття:
• пластмасові пляшки;
• поліетилен пакувальний, 

пакети тощо;
• скло;
• сталь, батарейки. 

При собі бажано мати рука-
вички, пакети для сміття, садо-
вий інвентар. 

24 та 25 квітня комунальни-
ки також долучаються до цієї 
акції. Для вивезення сміття буде 
задіяна спецтехніка, а також 
екскаватор, дробилка та робоча 
сила для завантажування сміття. 

Я ЙДУ НА СУБОТНИК. А ТИ?

Вихованки приватної школи «Леді» упорядковують територію 

вдячності, подяки, а та-
кож пісенно-музичний 
подарунок від капели 
бандуристів КНУКіМ під 
керівництвом дириген-
та, заслуженого артиста 
України професора Ки-
ївського Національного 

Університету Культури і Мис-
тецтв Андрія Іваниша та худож-
нього керівника заслуженого 
діяча мистецтв України профе-
сора Київського Національного 
Університету Культури і Мис-
тецтв Володимира Курача.

гімназії. Саме завдяки їм стало 
можливим проведення цієї акції.

«Одне добре діло цінніше ста 
проповідей», – вважає керівник 
військово-спортивного патріо-
тичного гуртка «Сокіл» («Джу-
ра») Марина Притаманна. Тож 
не дивно, що серед активних 
учасників акції – її гуртківці.

Школярі завзято викопува-
ли лунки, носили воду та саджа-
ли дерева. Їм допомагали вчите-
лі Лариса Моськіна і Валентина 
Вікулкіна, а також заступник 
директора з адміністративно-
господарської частини гімназії 
Людмила Брагінцева.

Дерева висаджено на соняч-
ному боці гімназії. Учасники 
посадки дерев переконані, що 
час мине швидко і дерева дару-
ватимуть затінок школярам під 
час спекотних днів. 

Указом Президента України 
день 8 травня оголошено в Украї-
ні Днем пам’яті і примирення. 

Указ прийнятий «з метою 
гідного вшанування подвигу 
Українського народу, його ви-
датного внеску у перемогу Ан-
тигітлерівської коаліції у Дру-
гій Світовій війні, вираження 
поваги всім борцям проти на-
цизму, увічнення пам'яті про 
загиблих воїнів, жертв війни, 
військових злочинів, депорта-
цій та злочинів проти людянос-
ті, вчинених у роки війни». 

«Встановити в Україні День 
пам’яті та примирення, який 
відзначати щорічно 8 травня», – 
йдеться в тексті указу. Таким 
чином, 8 і 9 травня 2015 року в 
Україні будуть проходити уро-
чистості та меморіальні заходи, 
присвячені пам’ятним датам 
історичних подій Другої Світо-
вої війни. 2 вересня 2015 року 
в Україні відзначатимуть 70-у 
річницю завершення Другої 
Світової війни. 

• Старт пробігу на 50 м 
(до 6 років) – 11:30 

• Старт пробігу на 100 м 
(6-7 років) – 11:45

• Старт пробігу на 200 м 
(8-9 років) –12:00

• Старт пробігу на 500 м 
(10-12 років) –12:15

• Старт пробігу на 1000 м 
(13-15років) –12:30

• Старт пробігу на 3000 м 
(16 і більше) – 13:00

Реєстрація учасників: 10:00-10:45 
Урочисте відкриття легкоатлетичного пробігу: 11:00
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Днями невідомі особи по-
знущалися над пам’ятником 
воїнам-інтернаціоналістам, 
який встановлено у парку Пере-
моги. Бронзову скульптуру вої-
на зі спини заляпали червоною 
фарбою. Спереду пам’ятник 
не зачепили, мабуть, автомата 
злякалися. 

Побіжний огляд зони пар-
ку, де встановлено скульптуру, 
свідчить про широкий розмах 
«художника(ків)». На лавці та 
дереві напис тією ж таки чер-
воною фарбою «STAFF». На 
дереві навпроти до червоної 
фарби додалися ще й патрі-
отичні кольори. Авторським 
розмахом було «захоплено» й 
урну, а також пакети зі сміттям. 

Що це: банальне хуліган-
ство чи прояв політичної пози-
ції членів нашого суспільства?

«Хочеться вірити, що полі-
тичного підтексту у цьому вчин-
ку немає, – коментує подію 
голова Києво-Святошинської 
районної організації воїнів-ін-
тернаціоналістів Лариса Коз-
ленко. – Мене та інших членів 
організації це і схвилювало, і 
стривожило. Людина, яка це 
зробила, зачепила не шматок 
металу, а живі серця живих 
людей. А це дуже боляче. Адже 
пам’ятник – це данина пам’яті 
усім військовослужбовцям, які 
не зі своєї волі проливали кров 
та віддавали життя на чужині. 
Хочеться вірити, що Бог дасть 
розуму людині, яка це зробила».

Як повідомила Лариса Ле-
онтіївна, пам’ятник вже очи-
щено від фарби. Це зробили: 
воїни-інтернаціоналісти Во-
лодимир Трипольський, Ва-
дим Космач та активіст Олек-
сандр Солодовник.

ХУЛІГАНСТВО 
чИ 

ВАНДАЛІЗМ?

Те, що роблять ентузіасти на 
місці колишнього сумно відомого 
стихійного сміттєзвалища на пере-
хресті Маяковського та Пастерна-
ка, можна назвати водночас і ди-
вом, і соціальним експериментом.

Нагадаємо, що у березні акти-
вістам вдалося прибрати смітник, 
який впродовж кількох років пе-
ретворювався на пам’ятник люд-
ському свинству та байдужості. 
Приватний підприємець Валерій 
Борсук разом із своїми колегами 
та однодумцями взявся за, здава-
лося б, безнадійну справу. 

За сприяння працівників і 
спецтехніки КП «БГВУЖКГ» 
територію на перехресті вул. Ма-
яковського та Пастернака було 
очищено від сміття. Активісти 
придбали за власні кошти баки 
для сміття і почали системну ро-
боту з наведення чистоти на при-
леглій території.

Нещодавно навколо встанов-
лених баків з’явилась бетонна 
огорожа. Це стало приводом для 
нової зустрічі «Боярка-інформ» з 
Валерієм Борсуком.

«Ми вирішили на цьому місці 
піти далі, ніж просто прибрати 
смітник, – розповідає пан Вале-
рій. – З юридичної точки зору 
те, що ми робимо, можна назва-
ти чистісіньким самоуправством. 
Але, як бачите, навколо чисто і ми 
продовжуємо цей експеримент».

За словами Валерія Борсука, 
навколо встановлених баків є на-
мір влаштувати щось на кшталт 
складів. Тут буде організовано 
роздільне приймання побутових 
відходів. «Зараз ми визначаємося, 
на яких видах вторинної сирови-
ни будемо робити акцент. Швид-

ше за все, це буде: скло, пластик, 
папір, дерево. До нас звертаються 
громадяни, готові забирати хар-
чові відходи для своїх домашніх 
тварин. Розглядаються варіанти 
прийому використаних батарейок 
та ртутних ламп. Паралельно ми 
вивчаємо шляхи подальшої пе-
редачі відсортованих відходів на 
утилізацію чи переробку».

У планах ентузіастів найближ-
чим часом упорядкувати систему 
здавання відходів. «Наш клієнт 
має бути перш за все жителем 
міста. Головна вимога – уклас-
ти договір на вивезення сміття з 
комунальним підприємством. А 
нам потрібно визначити обсяг 
сміття, яке потраплятиме на цей 
майданчик», – продовжує Валерій 
Борсук. – За кордоном успішно 
працює практика стимулювання 
жителів до сортування сміття. Піс-
ля вивчення ситуації можна буде 
робити якісь висновки та робити 
пропозиції щодо ширшого впро-
вадження позитивного досвіду». 

Нині майданчик працює у 
звичайному режимі, комуналь-
ники двічі на день вивозять сміт-
тя, за що Валерій Борсук їм щиро 
вдячний. Ініціатива йому обхо-
диться недешево: у наведення 
порядку він вже вклав близько 
30 тисяч гривень. Але відступати 
наміру не має. «Головне, що тут 
буде чисто і мені не буде соромно 
перед друзями та знайомими за 
місце, де ми працюємо».

Ця людина не на словах, а 
конкретною справою доводить 
прагнення жити у чистій країні, 
бо любить її до глибини власної 
кишені. Достойний приклад для 
наслідування.

БОРОТЬБА ЗА чИСТОТУ. 
ЕКСПЕРИМЕНТ ТРИВАЄ

ПОВЕРТАЮчИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

Біографічна довідка. 
Красовський Олександр              

Валерійович народився 1979 
року у Боярці. 1996 року закін-
чив Боярську ЗОШ № 3, 2003 
року – Національний авіацій-
ний університет, факультет тех-
нологій та технологічного об-
ладнання аеропортів. 

Трудову діяльність розпочав 
1998 року менеджером з продажу 
будівельних матеріалів, згодом – 

інженер ТОВ «Унікум», Київ. 
2002-2003 рр. працював спе-

ціалістом з методів розширення 
ринку збуту у ТОВ «Віндлес» 
(Вишневе), 2003-2004 – інженер 
виробничо-виконавчого управ-
ління АТ «Укргазбуд», Київ. 

З 2004 року займався бу-
дівельною діяльністю у ТОВ 
«Гросс», а згодом працював за-
ступником начальника відділу 
капітального будівництва у БК 
«Константа». 

З 2009 року працював еко-
номістом у транспортній газеті 
«Магістраль» при «Укрзалізни-
ці», а також займався роботою з 
персоналом, організацією та за-
безпеченням публічних заходів. 
Має досвід підприємницької 
діяльності. 

З червня 2011 очолює гро-
мадську організацію «Народна 
Опора». Брав активну участь у 
соціальних проектах, займався 
волонтерською роботою, за-
сновник та редактор газети 
«Новий Формат». 

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ

Чистка Хлорування Промивка
водоводів

Об’єм Назва об’єкту

15.04.15 16.04.15 16.04.15 250 м3 ВНС-2 Забір’я

21.04.15 23.04.15 24.04.15 250 м3 ВНС-4 РЧВ-1

27.04.15 29.04.15 30.04.15 250 м3 ВНС-4 РЧВ-2

12.05.15 15.05.15 15.05.15 2000 м3 ВНС-5 РЧВ-1

18.05.15 21.05.15 22.05.15 2000 м3 ВНС-5 РЧВ-2

25.05.15 29. 05.15 29. 05.15 3000 м3 ВНС-3 РЧВ-1

02.06.15 05.06.15 05.06.15 3000 м3 ВНС-3 РЧВ-2

05.05.15 06.05.15 06.05.15 80 м3 Водонапірна вежа 
вул. Кібенка

07.05.15 08.05.15 08.05.15 80 м3 Водонапірна вежа, 
вул. 40 р. Жовтня

З 15 квітня 2015 року у Боярці 
буде проводитись планова чист-
ка – хлорування та промивка ре-
зервуарів чистої води, водонапір-

них веж та водопровідних мереж.
Просимо вибачити за тим-

часові незручності, пов’язані з 
проведенням цих робіт.

Графік
чищення РчВ та водопровідних мереж

Каналізаційні мережі і споруди: 
• виконано ремонт насосно-

го агрегату № 2 на КНС-6
• проведено ремонт засувки 

на забірному трубопроводі та на-
сосного агрегату № 4 на КНС-2

• проведено ремонтні роботи 
на каналізаційних колодязях по 
вул.: Сєдова, 9, Білогородська, 41. 

• замінено конусні решітки 
(ловушок), які вийшли з ладу на 
каналізаційних мережах
На очисних спорудах проведено: 

• ремонт насосного агрегату 
технічної води К90/55 № 1

• ревізію насосного агрегату 
технічної води К90/55 № 2

• ревізію насосного агрегату 
КНС (С50/2000)

• ремонт решітки № 1
Водопровідні мережі і споруди:

• виконано ремонтні роботи во-
догону Ду150мм на території ВНС-4;

• монтаж насосного агрегату на 
ПНС по вул. Б.Хмельницького;

• виконано ремонтно-зварю-
вальні роботи на водопідйомних 
трубах свердловини № 7 в с. Забір’ї; 

• ремонт артсвердловини      
№ 9 по вул. Кібенка; 

• заміна насосного агрегату на 
свердловині № 5по вул. Хрещатик; 

• проведено ремонтні роботи 

на водопідйомних трубах сверд-
ловини № 1 по вул. Кібенка;

• ревізія артезіанських сверд-
ловин на ВНС-2 в с. Забір’я та 
ВНС-5 по вул. Магістральній.
Дільниця електропостачання:

• ремонт електрообладнан-
ня на артсвердловині № 9 по 
вул. Кібенка. Заміна насосного 
агрегату, монтаж і підключення 
схеми автоматики, включення і 
«плавний пуск»;

• ремонт та відновлення 
електрообладнання ТП-214; 
ТП-581; ТП-582; ТП-515 після 
їх пошкодження; 

• ТП-214 – установка, мон-
таж та включення нового в/в 
трансформатора ТМ-63КВа, 
заміна трансформаторного мас-
ла на ТП-581, ТП- 582, ТП- 515.

• Впродовж березня на во-
допровідних мережах було лік-
відовано 16 аварій на водопро-
відних мережах та 26 заторів на 
каналізаційних мережах. 

• З 15 квітня 2015 року розпо-
чато планову чистку та хлору-
вання резервуарів чистої води, 
водонапірних веж та водопро-
відних мереж.

Зранку 22 квітня на ділян-
ці вул. Молодіжної від площі 
Перемоги до перехрестя з вул.                                                                                         
Б. Хмельницького було перекри-
то рух автомобільного транспорту. 

ФОТОФАКТ

НА МОЛОДІЖНІЙ БІЛЯ ПАРКУ
З Р І З А Ю Т Ь  А В А Р І Й Н І  Д Е Р Е В А

Це працівники КП «БГВУЖКГ» 
взялися за зрізання аварійних де-
рев. Пронизливе дзижчання бен-
зопили, у повітрі, пронизаному 
сонячним світлом, літає дрібна 

Вже демонтовано старі бордю-
ри та практично завершено вста-
новлення нових. Майбутні тро-

ОБЛАШТОВУЮТЬ ТРОТУАРИ
туари засипано щебенем. Цією 
ділянкою вулиці до електрички 
рухається дуже багато пішоходів. 

тирса. Падають гілляки, вражені 
омелою. Товсті колоди ріжуть на 
шматки, прибирають з тротуару. 

Роботи ведуться на виконан-
ня рішення виконкому Бояр-
ської міської ради про видалення 
сухостійних та аварійно-небез-
печних дерев, які несуть загрозу 
життю та здоров’ю жителів міс-
та, ухваленого за результатами 
обстеження стану зелених наса-
джень. Звичайно, не обходиться 
без дрібних ексцесів. Водій джи-
пу, який невідомо як з’являється 
на місці роботи спецтехніки, і 
намагається прорватися далі. 
Спроба прослизнути повз авто-
вишку не увінчалася успіхом. 
По газону машині проїхати не 
дозволили. Свідки події такого 
наслухались… Виявляється, за-
паси хамства у деяких боярчан 
невичерпні.

Тож проведення цих робіт – акту-
альне. А результат, сподіваємось 
потішить усіх жителів міста.  

КАНДИДАТ НА ПОСАДУ 
ЗАСТУПНИКА МІСЬКОГО ГОЛОВИ

НОВЕ ОБЛИччЯ

ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ



324 квітня 2015
№8 (266) А К Т УА Л Ь Н О
ПРИЗНАчЕННЯ

21 квітня 2015 року Пре-
зидент України підписав роз-
порядження № 442/2015-рп 
про призначення Миросла-
ви Смірнової головою Киє-
во-Святошинської районної 
державної адміністрації Київ-
ської області.

Обов’язки голови райдер-
жадміністрації Мирослава    
Михайлівна виконувала з 19 
жовтня 2014 року. 

Інтерес до рідної нам Бояр-
ки, а разом і до міського голови 
Тараса Добрівського впродовж 
останнього часу різко зріс. Топ-
новина про боярські клени стала 
хітом багатьох всеукраїнських 
телеканалів. Слава важким тя-
гарем впала на кожного з нас. А 
клени – знай своє, ростуть. 

Стара хвороба української 
влади – неправильний вибір 
пріоритетів, а у боярських ре-
аліях – придбання цих кленів 
замість, скажімо, ремонту доріг. 

Пропонуємо читачам «Бо-
ярка-інформ» коментар місько-
го голови Тараса Добрівського: 

- Подібний шквал негативу 
свідчить про наближення вибо-
рів та старт виборчої кампанії. 
І я припускаю, що замовлення 
деяких сюжетів може кошту-
вати дорого. Ми – свідки та 
учасники творення нового сус-
пільства. Принаймні, хочеться 
вірити у це. Але важко уявити 
собі нове суспільство, створене 
за допомогою старих технологій. 
Посада міського голови – це 
відповідальність. За роки, впро-
довж яких очолюю місто, я доб-
ре це усвідомив. 

- Вас звинувачують у багатьох гріхах… 
 - Спроби обезглавити місто 

і занурити його у вир політич-
них пристрастей – це «фішка» 
політтехнологів. А їх успіх базу-
ється на здатності людей легко 
вірити пліткам та вигадкам.

Не маю наміру виправдову-
ватись та намагатися виглядати 

кращим, ніж я є. Адже ідеальних 
людей не існує. З певністю можу 
стверджувати: любов до рідного 
міста для мене – не порожні слова. 

Існують правоохоронні ор-
гани, прокуратура, фінінспек-
ція. Мною зроблено відповідне 
звернення до міліції з прохан-
ням перевірити законність при-
дбання кленів, висаджених на 
вулиці Лінійній. 

- Відбулася позачергова се-
сія Боярської міської ради. Ре-
зонансне питання – недовіра 
начальнику КП «БГВУЖКГ» Ва-
диму Богуславському, а також 
пред’явлені депутатами та чис-
ленними представниками гро-
мадськості на сесії звинувачен-
ня на його адресу. 

- Непросто було знайти шлях 
вирішення. Депутати запро-
понували створити комісію 
щодо перевірки фінансово-
господарської діяльності КП 
«БГВУЖКГ». Це допоможе ді-
яти у правовому полі. 

Вадим Богуславський напи-
сав заяву про звільнення. Але 
роботу на підприємстві налаго-
джено так, що, сподіваюсь, бо-
ярчани не відчують погіршення 
у наданні послуг. 

Хочу закликати громаду міс-
та до конструктивної співпраці 
та виваженого діалогу без іс-
теричних заяв та звинувачень. 
Особисто я ніколи не дозволю 
собі опускатися до рівня осіб, 
які вдаються до подібних речей. 
Справжня демократія почина-
ється з взаємної поваги.

СПРАВЖНЯ ДЕМОКРАТІЯ 
ПОчИНАЄТЬСЯ ІЗ ВЗАЄМОПОВАГИ

23 квітня на апаратній нара-
ді Мирославу Смірнову як го-
лову РДА урочисто представив 
губернатор Київської області 
Володимир Шандра. 

«Цього року маємо ви-
рішити дуже багато питань. 
Перше – це повернення на-
ших демобілізованих воїнів, у 
квітні-травні очікуємо близь-
ко 6 тисяч. І у Києво-Свято-
шинському районі найбіль-
ше мобілізованих по області. 
Маємо зробити все, щоб вони 
адаптувалися до нормального 
життя, отримали всі соціальні 
гарантії, знайшли роботу.

Наступне питання – тарифи, 
які значно збільшилися. Але 
держава виділяє великі кошти 
на компенсацію росту цих тари-
фів, у Київській області — це 
понад півтора млрд. гривень. 
Дуже важливо допомогти лю-
дям заповнити декларації без 
черг і проблем. Цю процедуру 
максимально спростили. Але 
маємо звернути увагу на людей 
похилого віку, у яких можуть 
виникнути труднощі. Близько 
120 тисяч сімей по Київській 
області отримають субсидії за 
попередніми підрахунками. І 
якщо виникне потреба, суму 
коштів на субсидіювання збіль-
шимо. 

Надзвичайно важливим 
питанням є виконання Зако-
ну України «Про добровільне 
об’єднання територіальних гро-
мад». Києво-Святошинський 

район і у цьому питанні один 
із найскладніших. Велика кіль-
кість багатих і самодостатніх 
у фінансовому плані сіл. По-
трібно дуже виважено підійти 
до цього процесу, аби громади 
максимально ефективно функ-
ціонували і надавали усі адмін-
послуги. Ця реформа успішно 
була впроваджена в Польщі, 
Швеції, інших країнах, і зараз 
ми бачимо, наскільки ефектив-
ною була ця реформа», – зазна-
чив голова Київської обласної 
державної адміністрації.

Також Володимир Мико-
лайович додав, що достатньо 
успішно відбулася бюджетна ре-
форма. Києво-Святошинський 
район за перший квартал при-
множив 53 млн, а це понад 50 %. 

Мирослава Смірнова вже 
як голова РДА зазначила, що 
з усією відповідальністю ста-
виться до призначення і готова 
працювати.

«Дякую за висловлену дові-
ру! Роботи надзвичайно багато, 
задачі поставлено серйозні. Ми 

вже проводимо наради щодо 
об’єднання територіальних гро-
мад, готуємо та надаємо власні 
пропозиції. Завдяки злагодже-
ній роботі район – передовий 
в області. При цьому хочу, щоб 
ніхто не забував, що в країні ві-
йна, тому усі сили та можливі 
ресурси ми направлятимемо 
на допомогу українським за-
хисникам. Маємо план, і не 
маємо права зупинятися, аби 
не втратити позицій. Також на 
часі питання щодо забезпечен-
ня спокою та протидії провока-
ціям 9-го травня. Люди повинні 
почувати себе у безпеці», – ви-
словилася голова Києво-Свято-
шинської РДА.

Володимир Шандра звер-
нувся до колективу адміністра-
ції, керівників місцевого само-
врядування та усіх присутніх з 
проханням підтримати ново-
призначену голову, за потреби – 
конструктивно критикувати та 
при цьому завжди допомогти як 
порадою, так і діями. 

Графік роботи суб’єктів на-
дання адміністративних послуг 
та місцевих дозвільних органів, 
які беруть участь у роботі до-
звільного центру та у Центрі на-

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РДА ІНФОРМУЄ: 
дання адміністративних послуг 
при Києво-Святошинській РДА.

Прийом та видача документів 
Центром надання адміністративних 
послуг здійснюється у приміщенні 

Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації за адресою: 
м. Київ, проспект Перемоги, 126, 
поверх 1, тел. для довідок: 
(044) 454-47-08, (044) 454-47-26.

Години
прийому

Назва суб’єкту надання адміністративних послуг і місцевого дозвільного органу

09:00-15:00 Києво-Святошинський РВ УДМС України в Київській області (прийом  документів);

09:00-15:00 Києво-Святошинське районне управління Держземагенства у Київській області (прийом  документів);

 15:00-17:00 Києво-Святошинський РВ УДМС України в Київській області (видача  документів);

15:20-17:00 Києво-Святошинське районне управління Держземагенства у Київській області (видача  документів);

09:00-13:00 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (прийом та видача документів);

09:00-15:00 Києво-Святошинське районне управління Держземагенства у Київській області (прийом  документів);

13:00-20:00 Києво-Святошинська РУ ГУ Держсанепідслужби (прийом та видача документів); вихідний

15:20-17:00 Києво-Святошинське районне управління Держземагенства у Київській області (видача  документів);

09:00-15:00 Києво-Святошинський РВ УДМС України в Київській області (прийом  документів);

09:00-15:00 Києво-Святошинське районне управління Держземагенства у Київській області (прийом  документів);

15:00-17:00 Києво-Святошинський РВ УДМС України в Київській області (видача  документів)

15:20-17:00 Києво-Святошинське районне управління Держземагенства у Київській області (видача  документів);

09:00-13:00 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (прийом та видача документів);

09:00-13:00 Служба у справах дітей (посвідчення багатодітним сім’ям) (прийом та видача документів);

09:00-15:00 Києво-Святошинське районне управління Держземагенства у Київській області (прийом  документів);

13:00-17:00 Києво-Святошинський РВ ГУ ДСНСУ у Київській області (прийом та видача документів);

13:00-17:00 Управління ветеринарної медицини Києво-Святошинського району (прийом та видача документів);

15:20-17:00 Києво-Святошинське районне управління Держземагенства у Київській області (видача  документів);

09:00-15:00 Києво-Святошинський РВ УДМС України в Київській області (прийом  документів);

09:00-15:00 Києво-Святошинське районне управління Держземагенства у Київській області (прийом  документів);

15:00-17:00 Києво-Святошинський РВ УДМС України в Київській області (видача  документів);

15:20-17:00 Києво-Святошинське районне управління Держземагенства у Київській області (видача  документів);

09:00-13:00 Києво-Святошинський РВ ГУ ДСНСУ у Київській області (прийом та видача документів)

вихідний

Дні
тижня

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

субота

неділя

На виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 
31.12.2005 № 1312 «Про невід-
кладні заходи щодо запрова-
дження зовнішнього незалеж-
ного оцінювання та моніторингу 
якості освіти», Державна служба 
охорони Київської області забез-
печить охорону громадського 
порядку під час проведення тес-
тувань у 50-ти школах столично-
го регіону. У нашому місті – це 
Боярський НВК «Гімназія – ЗОШ        
І ст.» та Боярська ЗОШ № 5. 

Співробітники Держохоро-
ни охоронятимуть як самі пунк-
ти тестування, так і приміщен-
ня перевірок тестових завдань.

За словами начальника 
Управління Державної служби 
охорони Київської області Ва-
силя Клименка, озброївшись 
металошукачами, працівники 
міліції охорони будуть переві-
ряти кожного, хто перебуває в 
аудиторії. Завдяки даному при-

ЗНО ВИПУСКНИКІВ 
СУПРОВОДЖУВАТИМЕ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ОХОРОНИ

строю в одязі абітурієнтів можна 
виявити заборонені предмети. 
Учасникам ЗНО заборонено не 
тільки користуватися, а й мати 
при собі засоби зв’язку, при-
строї зчитування, обробки, збе-
реження та відтворення інфор-
мації, друковані чи рукописні 
матеріали, що не передбачені 
процедурою тестування. В кож-
ній аудиторії буде організоване 
місце для особистих речей учас-
ників тестування.

Окрім запланованого збіль-
шення кількості металошукачів 
у пунктах тестування, основною 
новацією стануть можливі тех-
нологічні перерви, під час яких 
працівники Державної служби 
охорони здійснюватимуть від-
повідний контроль абітурієнтів 
на наявність технічних засобів. 
Відповідні заходи контролю 
мають убезпечити процес тес-
тування від списування та га-
рантувати рівні права всіх абіту-
рієнтів під час тестування. 
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ПАТ «Київоблгаз» жаліється 
на збитки, через те, що спожи-
вачі спалюють менше газу. Під 
час чергових загальних зборів 
акціонерів було озвучено, що за 
підсумками минулого року чисті 
збитки підприємства складають 
39,161 млн. грн.

Основними причинами 
збитковості роботи компанії 
стали економічно необгрунто-
вані тарифи та падіння обсягів 
споживання газу. Протягом 
минулого року обсяг транспор-
тування природного газу спо-
живачам Київщини знизився 
на 111 мільйонів куб. м. Вна-
слідок цього ПАТ «Київоблгаз» 
недоотримало заплановану та-
рифну виручку, яка є основним 
джерелом для ремонту і модер-
нізації газових мереж. В резуль-
таті компанії довелось значно 
скоротити інвестиції, необхідні 
для забезпечення надійності та 
ефективності газопостачання.

«З 1 квітня 2015 року Нацко-
місія підняла ціну на природний 
газ майже у 6 разів, а тарифи на 
розподіл та постачання підви-
щились у середньому лише в 2 
рази і склали всього близько 8 
% від встановленої державою 
вартості газу, - пояснює голова 
правління «Київоблгазу» Во-
лодимир Машталірук, - В той 
же час обсяги споживання газу 
падають, витрати на обслуго-
вування мереж збільшуються. 
Це призводить до збитковості 
роботи підприємства та ставить 
під загрозу забезпечення без-
перебійності та безаварійності 
Київської області».

Основними акціонерами 
ПАТ «Київоблгаз», відповід-
но до реєстру власників цін-
них паперів, є НАК «Нафтогаз 
України» – 25%, ТОВ «Омега-
капітал» – 20,44 %, ТОВ «Тран-
зит-Інвест» - 15,04 % та ТОВ 
«Машдібур» 13, 70%.

ГАЗ: ПАЛИТИ 
чИ ЕКОНОМИТИ

Комп’ютерні технології – ді-
євий помічник у освітньо-ви-
ховній роботі з дошкільниками. 
Використання інформаційно-ко-
мунікативних технологій в групі 
дитячого закладу значно підви-
щує можливості педагога.

21 квітня у ДНЗ-ЦРД «Дже-
рельце» проведено майстер-клас 
для вихователів дошкільних за-
кладів району на тему: «Техно-
логія створення мультимедійних 
презентацій та інтерактивних ди-
дактичних ігор у програмі Power 
Point засобами перемикачів». 

Це вже трете, заключне за-
няття у творчій майстерні ви-
хователя Антоніни Галицької. 
Водночас вихователь-методист              
Г. Баластрік провела з дітьми 
старшої групи заняття про пла-
нети сонячної системи, де діти 
самостійно розташовували пла-
нети за допомогою ІКТ на відпо-
відних орбітах. Вихователі під час 
цих занять навчились створюва-
ти дидактичні ігри та навчальні 
презентації на комп’ютері. 

Наталія Нєдовєсова, 
вихователь-методист

Майстер-клас вихователя 

Соціальна крамничка «Крихіт-
ка» – це унікальний приклад соці-
ально відповідального бізнесу, в 
основу котрого покладені прогре-
сивні ідеї та високі ідеали. Першу 
річницю «Крихітка» та її «мама» – 
підприємець Наталія Сервато-
вич – зустрічають із вагомими 
досягненнями: крамничка швид-
ко стала відомою не лише в Бо-
ярці, але й у районі, було прода-
но більш ніж 3000 найменувань 
комісійних товарів, понад 400 
сімей стали не лише постійними 
клієнтами, але й справжніми дру-
зями цього закладу. Які ж світо-
глядні принципи зробили успіш-
ним цей соціальний проект? 

Клієнт – наш друг, для друга – 
все найкраще! 

Від самого початку власниця 
«Крихітки» Наталія Серватович 
поставила собі за мету вийти за 
рамки звичайного магазину і по-
дружитися зі своїми клієнтами. І 
всього за рік вже зроблено над-
звичайно багато на шляху ство-
рення співтовариства молодих 
батьків із активною життєвою 
позицією. І в перспективі це не 
лише спілкування і взаємодопо-
мога, але й добрі корисні справи, 
благодійність і милосердя. 
Соціальна складова.

Ідея не розрізняти клієнтів 
за рівнем доходів, бути корис-
ним сім’ям з різним достатком – 

вкрай зворушлива і прогресивна. 
В наш драматичний час «Кри-
хітка» створює атмосферу спра-
ведливості і стабільності: у крам-
ничці можна придбати досить 
дорогі речі, зовсім дешеві і на-
віть отримати щось безкоштовно 
в рамках благодійної акції.

Підхід до благодійності у 
«Крихітки» системний: 3 % від 
прибутку відраховується на бла-
годійність; надається адресна 
допомога тим, хто її потребує; 
значна допомога речами нада-
ється вимушеним переселенцям; 
проводяться цікаві ігрові зустрі-
чі з благодійною метою; фінан-
суються цікаві і корисні соціаль-
ні проекти (останній – «Чарівна 
метафора: організація групи 
психологічної підтримки»). 
Спектр послуг.

Насамперед, це, звичайно, 
прийом речей на комісію, що 
успішно відслужили дітям, та по-
вернення коштів за їх реалізацію. 

У продажу також є нові речі, 
які закуповуються за принципом 
співвідношення «ціна-якість». 

Розвивається напрямок про-
кату дитячих товарів, таких як 
ходунки, візочки, авто крісла та 
ін. Але і тут є своя ексклюзивна 
родзинка: якщо у мами немає 
можливості приїхати до крам-
нички, то працівники крамнич-
ки привезуть їх до Вас додому.

А ще – прокат вбрань, свят-

кових та карнавальних костю-
мів до різноманітних свят та 
урочистих подій. 

І – знову ексклюзив – на-
дання інформаційних послуг. 
«Крихітка» – це справжній ін-
формаційний центр, де можна 
дізнатися про все, що може зна-
добитися молодим батькам. Це 
спеціалісти: лікарі, психологи, 
логопеди, вчителі, гувернант-
ки та ін. Розвиток батьків та їх 
малюків, цікаві заходи, відпо-
чинок з дітками. І все це на те-
риторії міста Боярка.
Персонал.

Симпатичні та привітні 
продавчині «Крихітки» – це, 
насамперед, мами маленьких 
дітей. Наталія Серватович пе-
реконана: продавець має гово-
рити з покупцем «однією мо-
вою». Тому Настя Бащенко та 
Наталя Смірнова і допоможуть, 
і порадять, і зуміють заспокоїти 
малюка. Все це створює довір-
ливу, доброзичливу атмосферу, 
заохочує зайти до крамнички 
просто поспілкуватися.
Партнерство замість конкуренції.

І ще один принцип, який 
став запорукою стрімкого успіху 
«Крихітки». Замість примітивної 
конкуренції Наталія Серватович 
сповідує принципи взаємопід-
тримки і взаєморозкрутки сто-
совно своїх колег-підприємців: 
«У невеликому місті набагато 
конструктивніше не відбивати 
один у одного клієнтуру, а разом 
забезпечувати сервіс. Ми всі пра-
цюємо на одну й ту саму цільову 
групу – батьків маленьких дітей, 
і якщо об’єднаємось, то можемо 
створити безпечний і комфорт-
ний простір для майбутнього на-
шої країни – наших дітей». 

А ще в друзях у «Крихіт-
ки» ціла команда однодумців з 
числа установ та громадських 

«КРИХІТКА ДОБРОТИ»: СЕКРЕТИ СТРІМКОГО УСПІХУ 

14 квітня до українського 
війська вирушили 12 з 13 мобі-
лізованих жителів Києво-Свято-
шинського району. Серед них – бо-
ярчанин Віталій Євпак.

Проводи відбулись на 
подвір’ї Києво-Святошин-
ського райвійськкомату. Указ 
Президента України про мобі-
лізацію хлопцям зачитав рай-
воєнком Олег Гончарук. Він 
також повідомив новобран-
цям, що на них чекає підготов-
ка у навчальному військовому 
центрі. Після чого – строкова 
служба у військових частинах 
Збройних Сил України. 

Всяку добру справу слід по-
чинати з молитви. Тож і бла-
гословив юнаків настоятель 
Свято-Покровської парафії 
отець Димитрій Присяжний, а 
при цьому щедро окропив усіх 
присутніх святою водою.

Від імені старшого поко-
ління захисників Батьківщи-
ни до молодих людей зверну-
лися ветерани Другої світової 

війни П. І. Ванцовський з 
Боярки та О. П. Хоменко з 
Крюківщини. Юнакам поба-
жали доброї науки та благопо-
лучного повернення додому. 
А також відкрили маленький 
секрет успішної служби – це 
дружба. Адже плече вірного 
товариша – то велика сила.

Керівник апарату Києво-
Святошинської райдержад-

ДО АРМІЇ РУШАЮТЬ ПРИЗОВНИКИ

міністрації Сергій Прунцев 
вручив хлопцям подарунки. 
Олександра Титаренко, хре-
щена мати одного з новобран-
ців, запевнила молодих воїнів, 
що на них з нетерпінням чека-
тимуть вдома. «Нехай вам лег-
ко служиться. Будьте гідними 
слави та звитяги своїх дідів та 
прадідів і повертайтеся додому 
справжніми чоловіками». 

організацій. Насамперед, це жі-
ночий клуб «Мудра мама», Ки-
єво-Святошинський районний 
центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді, Ки-
єво-Святошинський центр реа-
білітації населення, громадські 
організації «Молодь Боярки», 
«Центр розвитку громад» тощо. 
Спільне бачення, спільна ко-
рисна діяльність, спільні плани.
Плани на майбутнє.

Стартовий рік пройшов 
успішно. В планах – розши-
рення приміщення, створення 
мережі «Крихіток» у Києво-
Святошинському районі. А 
серед резонансних починань: 
спільний проект з «Мудрою 
мамою»за підтримки «Молоді 
Боярки» – щорічний грандіоз-
ний фестиваль товарів та послуг 
для дітей «Серпень Familyfest». 

Слово Наталії Серватович: 
«Це буде щорічний фестиваль, 
на якому батьки дітей зможуть 
повністю зібрати дитину до 
школи, отримати якісні послу-
ги від вітчизняних виробників, 
ознайомитись з гуртками та 
розвиваючими центрами, що 
діють на території Боярки, а та-
кож провести веселий святко-
вий день зі своїми дітьми. 

Чекаємо на вас 15 серпня 
2015 року у парку Перемоги в 
Боярці!». 

Телефони для довідок: (093) 
745-12-81, (066) 505-16-57, вул. 
Залізнична, 8 (навпроти дитя-
чої районної поліклініки). При-
йом речей на комісію та видача 
коштів за їх реалізацію з 20 по 
30 числа кожного місяця. 

«Крихітка» чекає на вас! 

Ольга Кириленко

МІСЬКІ НОВИНИ
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26 квітня світ відзначає тра-
гічну дату – День Чорнобильської 
трагедії. Відтоді Україну почали 
ототожнювати із найбільшою тех-
ногенною катастрофою. Ця траге-
дія забрала життя багатьох людей, 
завдала шкоди здоров’ю мільйо-
нів українців. Її наслідки ще відчу-
ватимуть майбутні покоління.

У бібліотеці № 2 для дорослих 
була проведена бесіда-роздум, 
а також оформлено книжкову    

чОРНОБИЛЬ – ТО ПЕчАЛЬ 
ТВОЄЇ ДОЛІ, УКРАЇНО

виставку-реквієм «Чорнобиль – 
то печаль твоєї долі, Україно». 

На фото: 
Завідуюча бібліотекою Люд-

мила Драчевська знайомить 
читачів з виставкою. Валентина 
Белокрилова вперше завітала до 
цієї бібліотеки у 6-річному віці. 
Понад півстоліття вона залиша-
ється відданою читачкою. Ната-
лія Петриченко вже п’ять років 
живе у Боярці і впродовж цього 
часу також відвідує бібліотеку. 

19 квітня два наших малень-
ких боярчанина стали перемож-
цями у відкритому турнірі з боксу 
у клубі «No borders» (Вишневе). 
Золото здобули Данііл Руденко 
(до 48 кг) та Артем Рябоконь (до 
32 кг). Хлопці – вихованці спор-
тивного клубу «Чемпіон», тренер – 
Дмитро Мадулу.

А нещодавно відбувся від-
критий чемпіонат з боксу 
КПНЗ ДЮСШ «Атлет», що у 
Чернігові, де Данііл Руденко, 
2001 року народження, став пе-
реможцем у ваговій категорії до 
50 кг. Переможним виявився 

У «чЕМПІОНІ» НАВчАЮТЬ ПЕРЕМАГАТИ

також виступ Олексія Єльченка, 
1999 року народження, – І місце 
у ваговій категорії до 69 кг. 

А наймолодший серед на-
ших земляків – Артем Рябо-
конь, 2005 року народження, 
здобув ІІ місце у ваговій катего-
рії до 32 кг.

Вітаємо СК «Чемпіон» і тре-
нера з щедрим ужинком перемог.

Довідка. СК «Чемпіон» пра-
цює на базі Боярської гімназії 
(вул. Сєдова, 7) і запрошує під-
літків на заняття до груп: бра-
зильської боротьби джіу-джит-
су, боксу, кікбоксінгу та ММА.

Долучайтесь і перемагайте!

У Луцьку відбувався чемпі-
онат України з класичного па-
уерліфтингу серед чоловіків та 
жінок. Боярчанка Тетяна До-
берчак встановила новий рекорд 
України серед дорослих – вико-
нала станову тягу 170 кг. Попе-
редній рекорд 160,5 кг належав                                        

чемпіонці світу Єлизаветі Назіній. 
Наставник Тетяни, заслу-

жений тренер України Сергій 
Тетянюк сподівається, що це 
не останній рекорд його ви-
хованки. Адже на тренуван-
нях вона підкорювала значно                       
більшу вагу. 

БОЯРчАНКА ВСТАНОВИЛА 
РЕКОРД УКРАЇНИ

Чорнобильська атомна елек-
тростанція готується поставити 
крапку у своїй біографії.

Державна інспекція ядер-
ного регулювання України 
видала окремий дозвіл на ре-
алізацію робіт відповідно до 
Програми етапу остаточного 
закриття та консервації. Це 
означає, що Чорнобильська 
АЕС завершує діяльність із 
припинення експлуатації та 
офіційно переходить до етапу 
зняття з експлуатації.

Головною та необхідною 
умовою отримання такого до-
зволу є визнання органом дер-
жавного регулювання значного 
прогресу планування процесу 
зняття з експлуатації ЧАЕС та 
успішна робота зі звільнення 
блоків ЧАЕС від відпрацьова-
ного ядерного палива та розмі-
щення його в спеціальному схо-
вищі для безпечного зберігання.

Проект пройшов Комплек-
сну державну експертизу, два 
роки тому відбулися громадські 
слухання, у яких взяли участь усі 
зацікавлені особи та організації.

Першим етапом зняття з 
експлуатації є етап остаточ-
ного закриття та консервації. 
Щоб його реалізувати, потріб-
но десять років.

Під час цих робіт додатковий 
радіаційний вплив на об’єкти 
навколишнього природного, со-
ціального та техногенного се-

редовища буде нижчий за раді-
аційно-гігієнічні регламенти та 
є прийнятним із погляду гаран-
тування екологічної безпеки. На 
цьому етапі діяльність ЧАЕС го-
ловним чином буде стосуватися 
реакторів, контурів багаторазової 
примусової циркуляції та суміж-
ного обладнання 1, 2 та 3 енер-
гоблоків. Колишні енергоблоки 
планується перевести до якісно 
нового стану, що характеризуєть-
ся вищим рівнем безпеки з міні-
мальним споживанням ресурсів у 
режимі тривалого зберігання.

Директор Департаменту 
ядерної безпеки ЄБРР Вінс 
Новак під час нещодавньої по-
їздки на станцію наголосив, що 
для завершення робіт потрібно 
ще приблизно 615 млн. євро. 
Акціонери ЄБРР виділили 350 
млн. євро з резервів Банку, ще 
165 млн. євро очікується від 
країн «великої сімки» та Євро-
комісії. Передбачається, що де-
фіцит коштів у розмірі 100 млн. 
євро буде покритий іншими 
країнами-донорами, оскільки 
не лише Україна, але й міжна-
родна спільнота надзвичайно 
зацікавлені в успішному за-
вершенні тієї важливої роботи 
на майданчику ЧАЕС. До речі, 
сьогодні триває будівництво 
нового безпечного конфайн-
мента: завершується спору-
дження арочних конструкцій, 
які будуть з’єднані між собою 
цього місяця.

чАЕС ЗА КРОК ДО КОНСЕРВАЦІЇ

МІСЬКІ НОВИНИ

16 квітня відбувся заключний 
збір лідерів учнівського самовря-
дування (РОД). Лідерів гостин-
но приймала Вишнівська ЗОШ       
№ 3. Також відбувся конкурс на 
кращий суспільно значущий про-
ект учнівського самоврядування. 
Свої проекти представники 10 
шкіл, серед яких Боярська ЗОШ 
№ 3, та Боярська ЗОШ №1. 

Ознайомившись з проекта-
ми, переглянувши їх мультиме-
дійні презентації, вислухавши 
всіх лідерів, що представляли 

ЗБІР ЛІДЕРІВ УчНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
свої проекти, журі відзначило 
найбільш вдалі проекти. 

Перше місце посів проект 
Боярської ЗОШ №3 «Від берега 
дитинства до берегів дорослого 
життя» у номінації «Вибір про-
фесії як життєвий проект стар-
шокласника». 

Відбулася урочиста передача 
повноважень президента РОДу 
Шуби Владислава Микиті Ко-
бильчуку. 

Збір урочисто закінчився 
патріотичною композицією 
«Заспіваймо пісню за Україну». 

27 квітня 2015 року о 12:00 
за ініціативи Києво-Святошин-
ського районного центру соці-
альних служб для сім’ї, дітей та 
молоді та некомерційної, неуря-
дової, нерелігійної організації 
СОС Дитячі Містечка Україна 
відбудеться форум за проектом 
«Укріплення сім’ї».

Мета форуму: залучити 
ініціативних людей та сти-
хійні групи за інтересами до 
самоорганізації та соціальної 
активності щодо виявлення 
потреб сімей тимчасових пе-
реселенців та місцевих про-
блемних сімей.

Програма спрямована до-
помогти учасникам зайняти 
більш активну громадську 
позицію у сферах прав люди-
ни, місцевої демократії та со-
ціальних ініціатив.

Є ситуації, коли сім’я зі-
штовхується з труднощами, які 
самостійно подолати чи вирі-
шити не може. Внаслідок цьо-
го діти страждають від недо-
гляду, їм не вистачає їжі, одягу, 
інколи діти зазнають насилля 
та зневаги. Часто батьки таких 
дітей перебувають у відчаї, роз-
губленості. Вони не знають, до 
кого звернутися, де отримати 
допомогу. Іноді, їм соромно 
зізнатися комусь про складну 
ситуацію, яку сім’я не може 
подолати самостійно.

У рамках проектів «Укріп-
лення сімей» соціальні пра-
цівники, психологи, соціальні 
педагоги та інші залучені спе-
ціалісти намагаються, спільно 
з сім’єю, виявити її потреби, 
надати відповідні послуги 
та підтримку для подолання 
кризи чи складних життєвих 
обставин.

До участі запрошують орга-
ни державної влади та місцевого 
самоврядування, громадські ор-
ганізації, активних волонтерів та 
інших осіб, кому близька анон-
сована тема. 
Місце проведення: м. Боярка, 
вул. Хрещатик, 83, ЦСПР.

АНОНС

ЯК 
ДОПОМОГТИ
СІМ’Ї
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   УТ 1

09.00 Вічне
09.15 Д/ф «Ромео і Джу-
льєта в країні Рад»
10.15 09.00 Д/ф «Клуб 
пригод»
11.20 Вікно в Америку
13.55 Казки Лірника 
Сашка
14.05 Мультфільм
14.15 Хочу бути
14.40 Хто в домі хазяїн?
15.00 Український корт
11.30 Д/с «Мій новий  
дім - Корея»
12.00 «Уряд на зв’язку з 
громадянами»
12.25 Утеодин з Май-
клом Щуром
13.00 Новини (із 
сурдоперекла-дом)
13.05 Чоловічий клуб
15.35 Книга ua
16.15 Концерт вірмен-
ської музики
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Світ
18.30 Новини (із сурдо-

перекладом)
19.00 Перша шпальта
19.30 Дорогі депутати
20.00 Про головне
21.00 Новини
21.35 Спорт
22.00 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, 
Секунда удачі
23.00 ТРК «ЕРА»
01.20 ТелеАкадемія
02.20 Новини. Світ
02.30 Новини (із сурдо-
перекладом)
02.50 Х/ф «Просто уяви»
04.30 Д/с «Мій новий 
дім - Корея»
05.00 Новини
05.35 Спорт
05.45 Вічне

   Телеканал 1+1

06.15 «Лото-Забава»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 
1+1»
07.00,08.00,09.00,12.00 
ТСН

07.35,08.35 «Маша і 
ведмідь»
09.45 «Чотири весілля»
11.05 Х/ф «Сила. Повер-
нення додому»
12.25.13.00 Х/ф «Ворожка»
13.35.14.10 Х/ф «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами-5»
15.45 «Битва салонів»
16.45.19.30.23.15 ТСН
17.10 Х/ф «Сила кохання 
Фері-хи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Х/ф «Моє щасливе 
завтра»
22.00 «Гроші»
23.30 «Мінкульт»
00.10 Х/ф «Величний 
Джо»
01.00 Х/ф «Анжеліка — 
маркіза янголів»
02.50 Х/ф «Прекрасна 
Анжеліка»
04.25 Х/ф «Терпкий смак 
кохання»
05.10 «Служба розшуку 
дітей»
05.15 «Телемагазин»

   Інтер

06.10 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00,12.00,14.00,16.00,
17.45 Новини
07.15,07.35,08.10,08.35 
Ранок з «Інтером»
09.20 Т/с «Легковажна 
жінка» 
10.15 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»
12.25 Д/с «Склад зло-
чину»
13.15.14.20 «Сімейний 
суд»
15.25,16.15 «Чекай мене»
18.05,19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Ленінград 46»
22.50 Т/с «Безсоння»
23.45 Т/с «Підземний 
перехід»
01.35 Т/с «Сусіди»

   ICTV

05.15 Служба розшуку дітей
05.20 М/ф «Пригоди 
мультинят»
06.00 Надзвичайні нови-
ни. Підсумки з Костян-
тином Стогнієм
06.45 Факти тижня з 
Оксаною Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Х/ф «Старі пси»
11.05.13.20 Т/с «Небо у 
вогні»
12.45.15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Х/ф «Черво-
на планета»
16.55 Х/ф «Мисливці за 
відьмами»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 
новини з Костянтином 
Стогнієм
20.20 Дістало!
21.30 Свобода слова з 
Андрієм Куликовим
00.30 Х/ф «Блейд. Трійця» а
02.25 Х/ф «Обговоренню 
не підлягає»
03.50 Т/с «Неправдива гра»

   СТБ

05.35 «У пошуках істини. 
Космічні драми: від ко-
заків до Корольова»
06.20 «Все буде добре!»
08.00 «За живе!»
09.35 Х/ф «Новорічна 
дружина»
13.40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
14.20 «Битва екстра-
сенсів»
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вікна-Новини»
18.25 «За живе!»
19.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.00 «Вікна-Новини»
22.35 «Детектор брех-
ні-7»
23.55 «Один за всіх»
01.05 Х/ф «Гусарська 
балада»
02.40 Х/ф 
«Ад’ютант його пре-
восходительства»

03.55 Нічний ефір
    УКРАЇНА

06.25 «Подіїтижня» з 
Олегом Панютою
06.50, 07.10, 08.10 Ранок 
з «Україною»
07.00.08.00.09.00 Події
09.15 Реальна містика
10.00 Моє нове життя
11.00 Т/с «Смуга від-
чуження»
15.00.19.00.01.40.05.30 
Події
15.30.17.10 Т/с «Слід»
18.00, 04.40 Т/с «Без-
смертник. Віра та 
правда» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21.00 Т/с «Тальянка»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Цар скорпіо-
нів-3. Книга мертвих»
02.30 Реальна містика
03.10 Т/с «Дорожній 
патруль-9»

   УТ 1

09.00 Вічне
09.25 Про головне
10.20 Перша студія
11.00 Саміт Україна-ЄС
14.15 Новини (із 
сурдоперекла-дом)
14.35 Час-Ч
16.20 Х/ф «Гімалаї - 
там, де живе вітер»
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Світ
18.30 Новини (із сур-
доперекладом)
18.50 Д/ф «Секрети 
довголіття»
20.00 Про головне
21.00 Новини 
21.35 Спорт 
22.00 Війна і мир
22.55 Трійка, Кено, 
Максима
23.00 ТРК «ЕРА»
1.20 ТелеАкадемія
2.20 Новини. Світ
2.30 Новини (із сурдо-

перекладом)
2.50 Х/ф «Сезон 
убивств»
4.30 Д/с «Мій новий 
дім - Корея»
5.00 Новини 
5.35 Спорт 
5.45 Вічне

   Телеканал 1+1

6.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00ТСН
6.45, 07.10, 07.45, 
08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок 
з 1+1»
7.35,08.35 «Маша і 
ведмідь»
9.45 «Чотири весілля»
11.10 Х/ф «Сила. По-
вернення додому»
12.30.13.00 Х/ф «Во-
рожка»
13.40.14.15 Х/ф «Слі-
па»
14.50 «Сімейні мело-

драми-5»
15.50 «Битва салонів»
16.45,19.30, 23.15 ТСН
17.10 Х/ф «Сила ко-
хання Фері-хи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Х/ф «Моє щас-
ливе завтра» 
22.00 «Чотири весіл-
ля-4»
23.35, 04.30 Х/ф «Ве-
личний Джо»
0.30 Х/ф «Анжеліка і 
король»
2.15 Х/ф «Невгамовна 
Анжеліка»
3.45 Х/ф «Терпкий 
смак кохання»
05.10 «Служба розшу-
ку дітей»
05.15 «Телемагазин»

   Інтер

05.45 «Мультфільм»
06.20 «Подробиці»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,

09.00,12.00,14.00,16.00,
17.45 Новини
07.15,07.35,08.10,08.35 
Ранок з «Інтером»
09.20 Т/с «Легковажна 
жінка»
10.15Д/С «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»
12.25 «Судові справи»
13.20.14.20 «Сімейний 
суд»
15.30, 16.15 Т/с «Аро-
мат шипшини»
18.05.19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Ленінград 
46»
22.50 Т/с «Безсоння»
23.50 Т/с «Підземний 
перехід»
01.40 Т/с «Сусіди»

   ICTV

05.40 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у велико-
му місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні но-
вини з Костянтином 
Стогнієм
09.55 Т/с «Революція»
11.45.16.45 Т/с «Дізна-
вач-2»
12.45.15.45 Факти. 
День
13.10.16.20 Т/с «Небо 
у вогні»
18.45, 21.10 Факти. 
Вечір
19.15 Надзвичайні но-
вини з Костянтином 
Стогнієм
20.20 Громадянська 
оборона 
21.30 Т/с«Шеф-2»
23.25 Х/ф «Місіонер»
01.15 Х/ф «Убивство за 
розкладом»

   СТБ

05.35 «У пошуках істи-
ни. Марія Тарновська: 
таємниця Чорного 
янгола»
06.20 «Вікна-Новини»
06.55 «Все буде добре!»
08.45 «За живе!»
10.00 Х/ф «Найчарівні-
ша та найпривабливіша»
11.40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
12.40 «Майстер-
Шеф-3»
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вікна-Новини»
18.30 «Заживе!»
19.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20.55 Т/с «Пізнє 
каяття»
22.00 «Вікна-Новини»
22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дітей»
00.30 «Один за всіх»
01.45 Х/ф «Дорослі діти»
03.00 Х/ф «Ад’ютант його 

превосходительства»
04.20 Нічний ефір

   УКРАЇНА

06.15 Т/с«Слід»
07.00.08.00.09.00 Події
07.10.08.10 Ранок з 
«Україною»
09.15 Зоряний шлях
10.00 Ток-шоу «Гово-
рить Україна»
11.10 Т/с «Смуга відчу-
ження» 14.20,15.30,17-
ЮТ/с «Слід»
15.00.19.00.02.20.05.30 Події
18.00, 04.40 Т/с «Без-
смертник. Віра та 
правда»
19.45, 03.10 Ток-шоу 
«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Тальянка»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у за-
коні-8»
04.10 Зоряний шлях

Вівторок, 28 квітня

   УТ 1

 09.00 Вічне І 09.25 Про 
головне
10.15 Д/ф «Секрети 
довголіття»
11.35 Дорогі депутати
12.35 Зроблено в 
Європі
13.00 Новини (із сур-
доперекладом)
13.20 Час-Ч
13.30 Війна і мир
14.30 Казки Лірника 
Сашка 14.40 Нотатки 
на глобусі
14.55 «Як ваше 
здоров’я?»
115.50 Інша музика з 
Олексієм Коганом
16.15 Х/ф «Таксистка»
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Світ
18.30 Новини (із 
сурдоперекла-дом)
19.00 Перша студія
19.30 ДебатиРНО
21.00 Новини
21.35 Спорт

22.00 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трій-
ка, Кено
23.00 ТРК «ЕРА»
01.20 ТелеАкадемія
02.20 Новини. Світ
02.30 Новини (із сур-
доперекладом)
 02.50 Х/ф «Сезон 
убивств»
04.30 Д/с «Мій новий 
дім - Корея»
 05.00 Новини
05.35 Спорт
05.45 Вічне

   Телеканал 1+1

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00,1
12.00 ТСН
 06.45, 07-10, 07.45, 
08.10, | 08.45, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.35,08.35 «Маша і 
ведмідь»
09.45 «Чотири весілля»
11.05 Х/ф «Сила. По-

вернення додому»
12.25.13.00 Х/ф «Во-
рожка»
13.35.14.10 Х/ф «Слі-
па»
14.45 «Сімейні мело-
драми-5»
15.45 «Битва салонів» 
16.45,19.30, 23.15 ТСН
17.10 Х/ф «Сила ко-
хання Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Х/ф «Моє щас-
ливе завтра»
22.00 «Інспектор 
Фреймут-2» 23.35, 
02.45 Х/ф «Величний 
Джо»
00.30, 03.40 Х/ф «Фор-
мула кохання»
02.00 Х/ф «Терпкий 
смак кохання»
05.10 «Служба розшуку 
дітей»
05.15 «Телемагазин»

   Інтер

05.45 «Мультфільм»

06.20 «Подробиці»
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30,
09.00,12.00,14.00,16.00,
17.45 Новини
07.15,07.35,08.10,08.35 
Ранок з «Інтером»
09.20 Т/с «Легковажна 
жінка»
10.15 Д/с«Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»
12.25 «Судові справи»
13.20.14.20 «Сімейний 
суд»
і 5.30, 16.15 Т/с «Аро-
мат шипшини»
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Ленінград 
46» ,
22.50 Т/с «Безсоння»
23.45 Т/с «Підземний 
перехід» 
01.40  Т/с «Сусіди»

   ICTV

04.55 Служба розшуку 
дітей
05.00 Студія Вашинг-
тон
05.05 Факти
05.35 Громадянська 
оборона
06.30 Ранок у великому 
місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні 
новини з Костянтином 
Стогнієм
09.55 Т/с «Революція»
11.45.16.45 Т/с «Дізна-
вач-2»
12.45.15.45 Факти. 
День
13.10.16.20 Т/с «Небо 
у вогні»
18.45.21.05 Факти. 
Вечір
19.15 Надзвичайні 
новини з Костянтином 
Стогнієм
20.20 Секретний фронт 
21.25Т/с«Шеф-2»
23.20 Х/ф «Небезпечна 
гастроль»

01.15 Х/ф «Місіонер» і
02.40 Т/с «Революція»
04.05 Т/с «Неправдива 
гра»

   СТБ

05.10 «У пошуках іс-
тини. Віктор Петров: 
кохання резидента»
05.55 «Вікна-Новини»
06.30 «Все буде добре!»
08.10 «Зіркове життя. 
Випробування безді-
тністю»
09.15«3аживе!»
10.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дітей»
12.30 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
113.30 «Майстер-
Шеф-3»
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вікна-Новини»
18.25 «Заживе!»
19.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
21.00 Т/с «Пізнє ка-
яття»

22.00 «Вікна-Новини»
22.35 «Давай погово-
римо про секс-2»

   УКРАЇНА

06.15 Т/с «Слід»
07.00.08.00.09.00 Події
07.10.08.10 Ранок з 
«Україною»
09.15 Зоряний шлях
10.00.19.45, 03.10 
Ток-шоу «Говорить 
Україна»
11.10 Х/ф «Сюрприз 
для коханого»
13.10.15.30.17.10 Т/с 
«Слід»
15.00.19.00.02.20.05.30 
Події
18.00, 04.40 Т/с «Без-
смертник. Віра та 
правда»
21.00 Т/с «Тальянка»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у за-
коні-8»
04.10 Зоряний шлях

Середа, 29 квітня

Понеділок, 27 квітня
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Четвер, 30 квітня
   УТ 1

09.00 Вічне
09.10 ДебатиРНО
10.25 Перша студія
10.50 Д/ф «2033 км від 
Ейфелевої вежі»
11.30 Д/с «Мій новий 
дім - Корея»
12.20 Слідство. Інфо
13.00 Новини (із сурдо-
перекладом)
1113.20 Час-Ч
13.45 Казки Лірника 
Сашка
13.55 Мультфільм
14.10 «Надвечір’я»
15.25 Світло
16.05 Чоловічий клуб. 
Спорт
17.05 Час-Ч
17.15 Новини. Світ
17.30 Новини (із сурдо-
перекладом)
«17.55 Гандбол. Квалі-
фікація до Чемпіонату 
Європи-2016. Україна - 
Португалія

20.00 Про головне
21.00 Новини
21.35 Спорт
22.00 «Схеми» з Наталі-
єю Седлецькою
І 22.55 Трійка, Кено, 
Максима І 23.00 ТРК 
«ЕРА»
01.20 ТелеАкадемія
02.20 Новини. Світ
02.30 Новини (із сурдо-
перекладом)
02.50 Х/ф «Сезон 
убивств»
04.30 Д/с «Мій новий 
дім - Корея»
05.00 Новини
05.35 Спорт
05.45 Вічне

   Телеканал 1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок 
з 1+1»
07.35,08.35 «Маша і 

ведмідь»
09.45 «Чотири весілля»
11.05 «Битва салонів»
12.25.13.00 Х/ф «Во-
рожка» 
13.35, 14.10Х/Ф «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодра-
ми-5»
15.45 «Битва салонів»
16.45.19.30.00.15.02.40 
ТСН
17.10 Х/ф «Сила кохан-
ня Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Х/ф «Моє щасливе 
завтра».
22.00 «Казкова Русь-
2015»
22.30 «Право на вла-
ду-2»
00.35,03.00 Х/ф «Вій»
01.55 Х/ф «Терпкий 
смак кохання»
04.15,04.40 Х/ф «Сліпа»
05.05 «Телемагазин»

   Інтер

05.45 «Мультфільм»

06.20 «Подробиці»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00,12.00,14.00,16.00,
17.45 Новини
07.15,07.35,08.10,08.35 
Ранок з «Інтером»
09.20 Т/с «Легковажна 
жінка»
10.15 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Ка-
невським»
12.25 «Судові справи»
13.20.14.20 «Сімейний суд» 
15.30, 16.15 Д/с «Аромат 
шипшини»
18.05.19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Ленінград 46»
22.55 Т/с «Безсоння»
23.55 Т/с «Підземний 
перехід» А
01.45 Т/с «Сусіди»

   ICTV

05.00 Студія Вашингтон
05.05 Факти

05.35 Громадянська 
оборона
06.30 Ранок у великому 
місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні 
новини з Костянтином 
Стогнієм
09.55 Т/с «Революція»
11.45.16.45 Т/с «Дізна-
вач-2»
12.45.15.45 Факти. День
13.10.16.20 Т/с «Небо у 
вогні»
18.45.21.05 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 
новини з Костянтином 
Стогнієм
20.20 Інсайдер 
21.25 Т/с «Шеф-2»
23.20 Х/ф «Прямий 
контакт»
01.10 Х/ф «Небезпечна 
гастроль»
02.40 Т/с «Революція»
04.00 Т/с «Неправдива 
гра»

   СТБ

05.30 «У пошуках іс-
тини. Олена Блаватська: 
у змові з духами»
06.15 «Вікна-Новини»
06.50 «Все буде добре!»
08.40 «За живе!»
09.55 «Моя правда. Зва-
жені та закохані»
10.45 «Моя правда. Зва-
жені зі скандалом»
11.45 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
12.40 «Майстер Шеф-3»
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вікна-Новини»
18.25 «За живе!»
19.50 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.00 «Вікна-Новини»
22.35 «Я соромлюсь 
свого тіла-2»
00.25 «Один за всіх»
01.35 Х/ф «Зигзаг удачі»
02.55 Х/ф «Ад’ютант його 
превосходительства»

04.05 Нічний ефір

    УКРАЇНА

06.15 Т/с «Слід»
07.00.08.00.09.00 Події
07.10.08.10 Ранок з 
«Україною»
09.15 Зоряний шлях
10.00, 19.45, 02.15, 03.15 
Ток-шоу «Говорить 
Україна»
11.10 Х/ф «Золоті но-
жиці»
13.10,15.30,17.10 Т/С 
«Слід»
15.00.19.00.01.30.05.30 
Події
18.00, 04.45 Т/с «Без-
смертник. Віра та 
правда»
21.00 Т/с «Тальянка»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у за-
коні-8»
04.15 Зоряний шлях

   УТ 1

09.00 Вічне
09.20 Альтернативна музи-
ка. Вапсіиг Вапгі
09.45 Гандбол. Квалі-
фікація до Чемпіонату 
Європи-2016. Україна - 
Португалія
11.40 Д/с «Мій новий     
дім - Корея»
12.10 «Схеми» з Наталіею 
Седлецькою
12.45 Казки Лірника 
Сашка
13.00 Мультфільм
13.10 Школа Мері Поппінс
13.30 Як це?
14.10 Віра. Надія. Любов
15.25 «До 70-річчя 
В.Зінкевича. Від «Смеріч-
ки» до «Світязя»

16.00 Театральні сезони
16.30 Д/ф «Народження 
Шарло»
17.30 Ювілейний концерт 
поета-пісняра Вадима 
Крищенка
19.00 Х/с «Вікендові іс-
торії»
20.05 Д/ф «Майдан. 308»
21.00 Новини
22.00 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Се-
кунда удачі
23.00 ТРК «ЕРА»
01.20 Музичне турне
02.20 Х/ф «Сезон убивств»
04.00 «Як ваше здоров’я?»
04.30 Д/с «Мій новий 
дім - Корея»
05.00 Новини
05.45 Вічне

   Телеканал 1+1

05.30 Х/ф «Сила кохання 
Фері-хи»
07.00 Х/ф «Кураж»
19.30,02.05 ТСН
20.20 «Анімаційний 
проект Кварталу-95 
«Мультибарба-ра-2015»
21.00 «Вечірній Київ-
2015»
22.55 «Світське життя»
00.00, 02.55 Х/ф «Чорний 
лебідь»
04.4 «Українські сенсації» 
05.25 «Телемагазин»

   Інтер

06.30 Х/ф «Казка про за-
гублений час»
07.50 «Подробиці»

08.45 Мюзикл «Сорочин-
ський ярмарок»
10.45 Х/ф «Операція ‘‘И’’ 
та інші пригоди Шурика»
12.40 Т/с «Ключі від щастя»
16.20 Т/с «Аромат шипшини»
18.10 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Кров з молоком»
22.50 Х/ф «Її серце»
00.40 Т/с «Правдива істо-
рія про Червоні вітрила»
03.40 Мюзикл «Сорочин-
ський ярмарок»
05.20 Д/ф «Сорочинський 
ярмарок. За кадром»

   ICTV

04.35 Служба розшуку дітей
04.40 Студія Вашингтон

04.45 Факти
05.15 М/ф «Зірка Лори і 
таємничий дракон»
06.30 Ранок у великому 
місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
10.00 Х/ф «У пошуках 
пригод»
11.55,13.10 Х/ф «Бібліо-
текар. У пошуках Списа 
Долі»
12.45.15.45 Факти. День 
14.25, 16.20 Х/ф «Біблі-
отекар. Повернення до 
Копалень царя Соломона»
16.45 Х/ф «Бібліотекар. 
Прокляття Юдиного по-
тиру»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «Шеф-2»
23.20 Х/ф «Сховище»
01.15 Х/ф «Прямий кон-
такт»
02.45 Т/с «Революція»
04.05 Т/с «Неправдива 
гра»

   СТБ

05.35 Х/ф «Людина на-
родилася»
07.05 Х/ф «Дочка»
09.00 Х/ф «Я не повер-
нуся»
18.00 «Вікна-Новини»
18.45 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00,22.45 «Холостяк-5»
22.00 «Вікна-Новини»
00.40 Х/ф «Ад’ютант його 

превосходительства»
02.00 Х/ф «Карнавальна ніч»
03.15 Нічний ефір

   УКРАЇНА

06.15 Т/с «Слід»
07.00 Події
07.15 Х/ф «Золоті ножиці»
09.10, 23.00 Х/ф «Серце 
без замка»
11.10 Т/с «Сім’я маніяка 
Бєляєва»
15.00.19.00.03.15.05.30 По-
дії 15.20,19.40 Т/с «Листи 
на склі»
21.00 «Співай як зірка»
01.00, 04.00 Т/с «Мент у 
законі-8»а
06.15 Т/с «Приватний 
детектив Тетяна Іванова. 
Вінець безшлюбності»

П’ятниця, 1 травня

   УТ 1

09.20 Перша студія (із 
сурдоперекладом)
10.00 Зроблено в Європі
10.20 Нотатки на глобусі
11.00 Книга ua
11.30 Д/ф «Народження 
Шар-ло»
12.30 Д/ф «Подорожуй 
Литвою»
13.00 Світло
14.10 Д/ф «Джерела тися-
ча й однієї ночі»
15.35 Д/ф «Палітри»
16.15 Чоловічий клуб. 
Спорт
17.10 Чоловічий клуб
17.45 Х/ф «Страсний 
тиждень»
19.45 «Музична премія 
«Європейський прорив 
року-2015»

21.00 Новини
21.40 Утеодин з Майклом 
Щуром
22.05 Д/с «5 баксів.net»
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, 
Кено 00 ТРК «ЕРА»
01.20 Музичне турне 
02.20 Х/ф «Сезон убивств»
04.05 «Надвечір’я» з Т. 
Щербатюк 
05.00 Новини 
05.35 Вікно в Америку

   Телеканал 1+1

06.00 «Гроші»
07.10ТСН
08.00, 08.30 Дісней. «Ка-
чині історії»
08.55 «Маша і ведмідь»
09.10 «Світське життя»
10.10 Х/ф «Діти Водолія»

14.30 «Вечірній Київ-
2015»
16.25 «Вечірній квартал у 
Туреччині»
18.30 «Розсміши коміка» 
І9.30ТСН
0.15 «Українські сенсації»
1.20 «Вечірній квартал У 
Греції» 
3.30 «Що? Де? Коли? 
2015» 
00.30 Х/ф «Агент Гаміль-
тон. Викрадена»!
2.00 Х/ф «Діти Водолія»
5.20 «Телемагазин»

   Інтер

05.50 «Мультфільм»
06.15 Х/ф «Кухарка»
07.30 «Подробиці»
08.20 Х/ф «Операція “И’’ 
та інші пригоди Шурика»

10.15 Х/ф «Москва сльо-
зам не вірить»
13.10 Х/ф «Будинок для 
двох»
15.05 Концерт «Весна на 
Зарічній вулиці»
18.00 Т/с «Мама Люба»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Мама Люба»
22.30 Т/с «Ключі від 
щастя»
02.00 «Подробиці»
02.30 Д/ф «Володимир 
Меньшов. Режисер свого 
часу»
03.15 Х/ф «Будинок для 
двох»
04.45 Х/ф «Сни»

   ICTV

05.15 Факти
05.45 М/ф «Муча Луча»

06.30 Х/ф «Стільниковий»
08.05 Антизомбі
09.00 Секретний фронт
10.00 Громадянська оборона
11.05 Інсайдер
12.00, 13.00, 20.05 Т/с 
«Інкасатори»
12.45.18.45 Факти. День
19.15 Надзвичайні нови-
ни. Підсумки з Костянти-
ном Стогнієм
22.10 Х/ф «Протистоян-
ня»
23.55 Х/ф «Без компро-
місів»
01.40 Х/ф «Стільниковий»
03.05 Т/с «Неправдива 
гра»

   СТБ

06.25 Х/ф «Весілля у 
Малинівці»

08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.55 Х/ф «Спортлото-82»
12.50 Х/ф «Поспішайте 
любити»
14.45 Т/с «Коли ми вдома»
16.05 «Холостяк-5»
19.00 «Україна має талант!-7»
21.50 «Моя правда. Ектор 
Хіменес-Браво»
22.55 «Україна має 
талант!-7». Підсумки 
голосування
23.20 «Давай поговоримо 
про секс-2»
01.20 Х/ф «Любов земна»
02.55 Х/ф «Квіти від пере-
можців»
04.30 Нічний ефір

   УКРАЇНА

07.00 Події

07.10 Т/с «Приватний 
детектив Тетяна Іванова. 
Вінець безшлюбності»
08.00 Т/с «Приватний 
детектив Тетяна Іванова. 
Материнський інстинкт»
10.00 Зоряний шлях.
11.00 Т/с «Ненавиджу та 
люблю»
15.00,19.00,03.00 Події
15.20,19.40 Т/с «Листи на склі» 
21.50 Т/с «Сім’я маніяка 
Бєляєва»
 01.25 Т/с «Приватний 
детектив Тетяна Іванова. 
Вінець безшлюбності»
03.40 Т/с «Приватний 
детектив Тетяна Іванова. 
Материнський інстинкт»
05.05 Т/с «Дорожній 
патруль-9» 05.40 Т/с 
«Тальянка»

   УТ 1

09.00 Програма передач
09.15 Як це?
09.35 Хто в домі хазяїн?
09.55 Мультфільм
10.05 Казки Лірника 
Сашка
10.15 Школа Мері 
Поппінс
10.35 Хочу бути
11.15 Музична акаде-
мія .Junior
12.25 Х/ф «Страсний 
тиждень»
14.30 Фольк-music
15.50 Д/ф «Євген Па-
тон. Щедрість таланту»
16.20 Д/ф «Майдан. 
SOS»
17.10 Х/с «Вікендові 
історії»
18.10 Ювілейний 
концерт поета-пісняра 
Вадима Крищенка

19.05 Театральні 
сезони
19.45 Церемонія на-
городження премією в 
галузі журналістики
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Концерт. 
Vivienne Mort
22.55 Трійка, Кено, 
Максима
23.00 ТРК «ЕРА»
01.20 Музичне турне
02.20 Х/ф «Сезон 
убивств»
04.05 Віра. Надія. 
Любов
05.00 Новини
05.30 «Уряд на зв’язку 
з громадянами»

   Телеканал 1+1

06.00 Х/ф «Любов 
одна»

07.35 Маріччин кіно-
зал. Мультфільм
08.00, 08.35 Дісней. 
«Качині історії»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 М/ф «Ескі-
моска-2. Пригоди в 
Арктиці»
09.45 «Маша і ведмідь»
10.15 ТСН
11.00 «Світ навиворіт. 
Латинська Америка»
12.10 «Інспектор 
Фреймут-2»
13.35 Х/ф «Сімейний 
бізнес»
17.15 Х/ф «Любов і 
голуби»
19.30.05.15 «ТСН-
Тиждень»
21.00 «Голос країни-5»
23.15 Х/ф «Ворог дер-
жави»
01.40 Х/ф «Захар 
Беркут»

03.25 Х/ф «Агент Га-
мільтон. Викрадена»^
04.45 «Телемагазин»

   Інтер

06.00 М/ф «Острів 
скарбів»
07.45 «Подробиці»
08.45 «Удачний про-
ект»
09.25 «Готуємо разом»
10.20 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон»
11.20 «Орел і Решка. 
На краю світу»
12.20 Х/ф «ЇЇ серце»
14.05 Т/с «Мама Люба»
18.10 Т/с «Щасливий 
шанс»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Щасливий 
шанс»
22.20 Х/ф «Кров з 
молоком»

00.15 Х/ф «Як вкрасти 
діамант»
02.05 «Подробиці»
02.35 Т/с «Правдива 
історія про Червоні 
вітрила»
05.40 «Мультфільм»

   ICTV

05.25 Факти
05.55 М/ф «Зірка Лори 
і таємничий дракон»
07.10 Х/ф «Обдурити 
всіх»
09.00 Х/ф «У пошуках 
пригод»
10.50.13.00 Т/с «Шеф-2»
12.45 Факти. День
18.45 Факти тижня з 
Оксаною Соколовою
20.20 Х/ф «Останній 
рубіж»
22.20 Х/ф «Без комп-
ромісів»

00.15 Х/ф «Протисто-
яння»
01.50 Х/ф «Обдурити 
всіх»
03.20 Т/с «Неправдива 
гра»

   СТБ

05.05 Х/ф «Непіддат-
ливі»
06.20 Х/ф «Афоня»
07.55 «Холостяк-5»
09.00 «Все буде смач-
но!»
10.45 «Караоке на 
Майдані»
11.45 Х/ф «Пізнє 
каяття»
15.40 «Україна має 
талант!-7»
19.00 «Битва екстра-
сенсів»
20.40 «Один за всіх»
21.55 «Детектор брех-

ні-7»
23.05 «Я соромлюсь 
свого тіла-2»
01.05 Х/ф «Доля»
03.50 Х/ф «Формула 
кохання»

   УКРАЇНА

06.30 Події
07.10 Т/с «Тальянка»
14.00 Моє нове життя
15.00 Х/ф «45 секунд»
17.00, 20.00 Т/с «Листи 
на склі»
19.00, 03.00, 06.00 «По-
дії тижня» з Олегом 
Панютою
21.30 Т/с «Слід»
23.50 Великий футбол
01.30, 03.50 Т/с «Мент 
у законі-8» 

Субота, 2 травня

Неділя, 3 травня
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Про затвердження нового 
складу комітету з конкурсних 
торгів та внесення змін до Поло-
ження про комітет з конкурсних 
торгів

Керуючись Законом Укра-
їни «Про здійснення держав-
них закупівель», наказом Мі-
ністерства економіки України 
від 26.07.2010 р. № 916 із змі-
нами, враховуючи виробничу 
необхідність, у звязку зі зміною 
кадрового складу виконавчо-
го комітету Боярської міської 
ради, – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити новий склад 
комітету з конкурсних торгів 
згідно з Додатком 1 .

2. Внести зміни до Поло-
ження про комітет з конкурс-
них торгів та викласти в новій 
редакції згідно з Додатком 2.

3. Дане рішенння оприлюдни-
ти в засобах масової інформаціїї.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВчИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 квітня 2015 року                                                                            № 22/1
м. Боярка

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника відповідного нарямку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Боярської 

міської ради від 14.04.2015 р № 22/1
Склад комітету з конкурс-

них торгів виконавчого комітету       
Боярської міської ради
1. Перший заступник міського голови
Скочко В. А. голова тендерного 
комітету
2. Зав. фінанс.-економічного відділу
Балуєва О. М - заст. голови тен-
дерного комітету 
3. Головний спеціаліст з економічних питань
Петруха О. А. - секретар тендер-
ного комітету   
4. Головний спеціаліст з юридичних питань 
Маруженко Л. В.  - член тендер-
ного комітету
5. Головний бухгалтер
Дідушко О. П. - член тендерно-
го комітету.

Про режим роботи ДНЗ «Іс-
корка»  м. Боярка в літній період 
2015 року

Керуючись пп. 1 п. а) ст. 32 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», для 
проведення ремонтних робіт 
харчоблоку ДНЗ «Іскорка» (за-
міни газових плит на електрич-
ні), враховуючи лист завідуючої 
Ковальчук Н. Г. –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити графік роботи 
ДНЗ «Іскорка» на літній період 2015 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВчИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 квітня 2015 року                                                                                   № 20/2
м. Боярка

року згідно з графіком (додається).
2. Фінансово-економічному 

відділу виконкому врахувати 
зміни в режимі роботи ДНЗ «Іс-
корка» в 2015 році.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
першого заступника міського 
голови В. А. Скочка.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА   Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету

Боярської міської ради 
№ 20/2 від 14.04.2015 р.

ГРАФІК РОБОТИ
ДНЗ «Іскорка» в літній період 2015 року

№ п/п Назва закладу Період закриття для проведення
ремонту

Санітарні дні

1. ДНЗ «Іскорка» 01червня – 31 липня

Виконавчий комітет Боярської 
міської ради відповідно до ст. 9 За-
кону України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», з метою 
одержання зауважень і пропози-
цій фізичних та юридичних осіб, їх 
об`єднань повідомляє про опри-
люднення проекту регуляторного 
акта – проект рішення сесії Бояр-
ської міської ради «Про проведен-
ня аукціонів з продажу земельних 
ділянок або права їх оренди, що 
належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Боярка».
Стислий зміст регуляторного акта:

Правові аспекти цього Порядку 
поширюються на суспільні відно-
сини, які виникають у процесі орга-
нізації та продажу на конкурентних 
засадах громадянам і юридичним 

особам земельних ділянок кому-
нальної власності або прав на них.

Метою прийняття даного регу-
ляторного акта є приведення у від-
повідність до діючого законодав-
ства порядку продажу земельних 
ділянок комунальної власності або 
прав на них у територіальних межах 
м. Боярка, вільних від забудови. 

Відповідно до ч. 5 ст. 12 Зако-
ну України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», рівень 
інформованості суб’єктів господа-
рювання про основні положення рі-
шення визначається кількістю осіб, 
які самостійно ознайомляться з 
проектом рішення міської ради про 
затвердження Порядку «Про прове-
дення аукціонів з продажу земель-
них ділянок або права їх оренди, що 

Повідомлення 
про оприлюднення регуляторного акта – рішення сесії Боярської міської ради «Про проведення аукціонів з продажу 
земельних ділянок або права їх оренди, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Боярка»

належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Боярка», 
розпорядження якими здійснює 
Боярська міська рада» (оприлюдне-
ний на сайті Боярської міської ради: 
www.boyarka-inform@ukr.net).

Пропозиції та зауваження від-
носно даного регуляторного акта 
будуть прийматися протягом од-
ного місяця з дати оприлюднення 
проекту рішення міської ради та 
аналізу регуляторного впливу про-
екту даного рішення з вказанням 
реквізитів юридичної особи або 
ПІБ фізичної особи та її домашньої 
адреси у письмовій формі за адре-
сою: м. Боярка, вул. Білогородська, 
13, виконавчий комітет Боярської 
міської ради або за тел. (04598) 41-815.

1. Проблема, яку запропоновано 
вирішити шляхом прийняття регуля-
торного акта

Згідно із Земельним Кодексом 
України, ухваленого 05.07.2012 
р., Закону України «Про внесення 
змін до Земельного кодексу Укра-
їни щодо порядку проведення зе-
мельних торгів у формі аукціону» за         
№ 5077-VI, продаж земельних діля-
нок державної чи комунальної влас-
ності або прав на них громадянам та 
юридичним особам здійснюється на 
конкурентних засадах через прове-
дення земельних торгів (аукціонів).

Метою прийняття даного По-
рядку «Про проведення аукціонів 
з продажу земельних ділянок або 
права їх оренди, що належать до ко-
мунальної власності територіальної 
громади м. Боярка» є запроваджен-
ня прозорого механізму підготовки, 
організації та проведення земель-
них торгів; встановлення системної 
послідовності їх здійснення; зако-
нодавчого врегулювання питання 
щодо процедури проведення зе-
мельних торгів, а також організації 
роботи міської ради.

Правові аспекти цього Порядку 
поширюються на суспільні відноси-
ни, які виникають у процесі організа-
ції та продажу на конкурентних заса-
дах громадянам і юридичним особам 
земельних ділянок державної чи ко-
мунальної власності або прав на них.

2. Визначення цілей правового 
регулювання.

Метою затвердження Порядку 
приведення у відповідність до дію-
чого законодавства порядку прода-
жу земельних ділянок комунальної 
власності або прав на них у терито-
ріальних межах м. Боярка, вільних 
від забудови. Цей Порядок розро-
блено з метою визначення єдиного 

Аналіз регуляторного впливу 
проекту регуляторного акта – рішення сесії Боярської міської ради

«Про проведення аукціонів з продажу земельних ділянок 
або права їх оренди, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Боярка»

порядку підготовки оголошення, 
проведення та оформлення резуль-
татів земельних торгів з продажу 
земельних ділянок комунальної 
власності або прав на них, що зна-
ходяться у власності територіальної 
громади м. Боярка, юридичним та 
фізичним особам, спрямоване на 
створення умов ефективного вико-
ристання земельного фонду.

Метою ухвалення рішення 
міської ради про затвердження По-
рядку «Про проведення аукціонів 
з продажу земельних ділянок або 
права їх оренди, що належать до 
комунальної власності територі-
альної громади м. Боярка», прове-
дення земельних торгів по продажу 
земельних ділянок або прав на них, 
розпорядження якими здійснює 
Боярська міська рада» є:

• стимулювання підприємниць-
кої діяльності;

• провадження відкритих еко-
номічних методів регулювання зе-
мельних відносин, розвитку інфра-
структури первинного ринку землі;

• залучення додаткових коштів 
для виконання програм соціально-
економічного розвитку міста;

• створення умов ефективного 
використання земельного фонду;

• надходження коштів до місь-
кого бюджету від продажу  земель-
них ділянок та права оренди на них.

3. Обґрунтування можливості до-
сягнення встановлених цілей у разі 
прийняття регуляторного акта

Можливість досягнення цілей, 
передбачених п. 2 цього Аналізу, у 
разі ухвалення вказаного рішення, 
дозволить забезпечити дотриман-
ня вимог чинного законодавства і 
цілеспрямовано вирішує вказану 
проблему.

Впровадження регулювання ор-

ганізаційних відносин, пов’язаних 
з продажем земельних ділянок або 
правом оренди на них із земель дер-
жавної чи комунальної власності 
на території Боярської міської ради 
надає можливість:

• упорядкувати процес з продажу 
земельних ділянок або права оренди 
на них із земель державної та кому-
нальної власності;

• забезпечити передачу вільних 
земель в оренду;

• здійснювати належний контр-
оль та облік передачі земельних ді-
лянок;

• сприяти раціональному ви-
користанню вільних земельних ді-
лянок;

• істотно збільшити надходжен-
ня до бюджетів усіх рівнів.

4. Строк дії регуляторного акта.
Проект рішення Боярської 

міської ради про затвердження По-
рядку «Про проведення аукціонів 
з продажу земельних ділянок або 
права їх оренди, що належать до 
комунальної власності територі-
альної громади м. Боярка», розпо-
рядження якими здійснює Боярська 
міська рада, є регуляторним нор-
мативно-правовим актом, який діє 
на невизначене коло осіб, будучи 
загальнообов’язковим до застосу-
вання на території м. Боярка

Термін дії регуляторного акта – 
до прийняття змін чи скасування 
вищезазначеного рішення, або вне-
сення змін в діюче законодавство 
України. 

Відстеження даного регуля-
торного акта будуть здійснюватися 
відповідно до ст. 10 Закону України 
«Про засади державної регулятор-
ної політики у сфері господарської 
діяльності».

Про затвердження Порядку про-
ведення аукціонів з продажу земель-
них ділянок або права їх оренди, що 
належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Боярка 

З метою впровадження від-
критих економічних методів ре-
гулювання земельних відносин, 
розвитку інфраструктури первин-
ного ринку землі, стимулювання 
ефективного землекористування 
на засадах ринкової економіки, за-
лучення інвестицій для виконання 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ 

чергова _____ сесія
                                                                                                                                                                  ПРОЕКТ

РІШЕННЯ № _________  від ___________ 2015 року     
м. Боярка

програми соціально-економічного 
розвитку міста, у відповідності до 
Конституції України, Цивільного 
кодексу України, Господарського 
кодексу України, ст. 12, 124, 134-
139 Земельного кодексу України, 
ст. 16 Закону України «Про оренду 
землі», інших нормативно-право-
вих актів законодавства з питань 
регулювання земельних відносин 
в Україні та керуючись ч. 1 п. 34 
ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону 

України «Про засади державної ре-
гуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності», – 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок «Про 
проведення аукціонів з продажу зе-
мельних ділянок або права їх орен-
ди, що належать до комунальної 
власності територіальної громади 
м. Боярка».

2. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на постій-
ну депутатську комісію Боярської 
міської ради з питань містобуду-
вавння, архітектури, використання 
земельних ресурсів, адміністратив-
но-територіального устрою та за-
ступника міського голови за відпо-
відним напрямком.
 МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Про затвердження переліку 
об’єктів нерухомого майна кому-
нальної власності територіальної 
громади м. Боярка за результата-
ми конкурсу

 Керуючись п. 14 ст. 69 Бю-
джетного Кодексу 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 комуналь-
ного майна» та відповідно до 
вимог постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 27.12.2006 р. 
№ 1846, «Про внесення змін до 
Методики розрахунку і порядку 
використання плати за оренду 
державного майна» та рішен-
ня конкурсної комісії «Про 
передачу в оренду нежитлових 
приміщень для здійснення під-
приємницької діяльності та на-
дання послуг населенню» № 2 
від 01.04.2015 року, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Передати в оренду об’єкти 

комунальної власності згідно із 
переліком, що додається, з роз-
міром орендної плати згідно з 
методикою розрахунку оренд-
ної плати майна комунальної 
власності територіальної гро-
мади м. Боярка, затвердженої 
рішенням Боярської міської 
ради № 18/878 від 06 квітня 
2012 року (Додаток 1). 

2. Доручити виконавчому 
комітету Боярської міської ради 
укласти договори оренди кому-
нальної власності територіальної 
громади міста Боярка згідно з 
чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
профільну постійну депутат-
ську комісію.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

Додаток 1
до рішення позачергової 58 сесії Боярської 

міської ради VІ скликання
від 21.04.2015 року № 58/2678

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

засідання позачергової 58 сесії
РІШЕННЯ № 58/2678

від 21 квітня 2015 року                                                             м. Боярка

№ Перелік об’єктів комунальної 
власності м. Боярка, що підляга-
ють передачі в оренду за резуль-
татами конкурсу 

площа Орендар Термін

1. Частина димової труби котельні 
за адресою: м. Боярка, вул. Біло-
городська, 53

10 кв. м. П р а Т 
«Київстар»

2 роки 11 
місяців

29 квітня 2015 року з 9:00 до 
12:00 приватний нотаріус Києво-
Святошинського районного нота-
ріального округу Київської області 
Єресько Тетяна Геннадіївна про-
веде прийом громадян у примі-
щенні Боярської міської ради (вул. 
Білогородська, 13, кабінет № 8). 

Юридичні консультації на-
даватимуться з питань вчинен-
ня окремих видів нотаріальних 
дій згідно з вимогами Закону 
України «Про нотаріат», а також 
надаватимуться роз’яснення 

щодо Закону України від 5 бе-
резня 2015 року №247-VIII 
«Про внесення змін до деяких 
законів України щодо уточнен-
ня повноважень нотаріусів та 
особливостей реєстрації похід-
них речових прав на земельні 
ділянки сільськогосподарсько-
го призначення» про надання 
нотаріусам повноважень про-
водити державну реєстрацію 
речових прав, похідних від 
права власності, на земельні ді-
лянки сільськогосподарського 
призначення незалежно від но-

НА ПРИЙОМ ДО НОТАРІУСА – ДО МІСЬКОЇ РАДИ
таріального посвідчення дого-
вору, на підставі якого виникає 
таке право, права власності на 
земельну ділянку сільськогос-
подарського призначення, яке 
виникло та оформлено в уста-
новленому порядку до 01 січня 
2013 року, одночасно з держав-
ною реєстрацією похідного від 
нього речового права на таку 
земельну ділянку, а також про 
особливості державної реєстра-
ції похідних речових прав на 
земельні ділянки сільськогос-
подарського призначення. 



924 квітня 2015
№8 (266) ОФІЦІЙНО

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

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Бюджетним 
кодексом України, рішенням Бо-
ярської міської ради VI скликання 
від 06.01.2015 року № 54/2578 року 
«Про затвердження міського бю-
джету на 2015 рік», – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до функціо-

нальної та економічної структури 
видатків загального фонду міського 
бюджету з внесенням відповідних 
змін до річного та помісячного роз-
писів бюджету в межах планових 
асигнувань за рахунок залишку ко-
штів на початок року (вільного за-
лишку) в сумі 277 954,54 грн. 

по КФК 250380
по КЕКВ 2620 збільшити асиг-

нування на 277 954,54 грн. 
(субвенція з міського бюджету 

до районного для погашення креди-
торської заборгованості на початок 
2015 року по КФК 070101,070201)

2. Збільшити кошторисні при-
значення для погашення креди-
торської заборгованості на початок 
2015 року за рахунок субвенції з ра-
йонного бюджету в сумі 277 954,54 
грн. з відповідним збільшенням 
плану доходів по загальному фонду 
на 2015 рік по КДБ 41035003 на 277 
954,54 грн., а саме:  

по КФК 070101
по КЕКВ 2210 збільшити асиг-

нування  на 1 800,00 грн. 
по КЕКВ 2230 збільшити асиг-

нування  на 96 463,02 грн.
по КЕКВ 2240 збільшити асиг-

нування  на 72 601,17 грн.
по КЕКВ 2250 збільшити асиг-

нування  на 600,00 грн.
по КЕКВ 2272 збільшити асиг-

нування  на 1 623,32 грн.
по КЕКВ 2274 збільшити асиг-

нування  на 96 859,03 грн.
Всього 269 946,54 грн.
по КФК 070201
по КЕКВ 2230 збільшити асиг-

нування  на 8 008,00 грн. 
  Всього 8 008,00  грн.
3. Збільшити план доходів за-

гального фонду міського бюджету 
по КДБ 41035003 на 3 532 900,00 грн. 
за рахунок субвенції з районного 
бюджету на утримання дошкільних 
навчальних закладів міста.

Збільшити кошторисні призна-
чення по КФК 070101 на        3 532 
900,00 грн. за рахунок субвенції з 
районного бюджету на утримання 
дошкільних навчальних закладів 
міста, а саме:

по КЕКВ 2111 збільшити асиг-
нування  на 1 813 115,00 грн. 

по КЕКВ 2120 збільшити асиг-
нування  на 658 161,00 грн.

по КЕКВ 2230 збільшити асиг-
нування  на 693 951,00 грн.

по КЕКВ 2274 збільшити асиг-
нування  на 367 673,00 грн.

4. Зменшити дохідну частину 
міського бюджету по КДБ 41035003 
(субвенція з районного бюджету на 
утримання клубного закладу міста) 
на 1 038 800,00 грн.

Зменшити кошторисні при-
значення по КФК 110204 на 1 038 
800,00 грн. за рахунок субвенції з 
районного бюджету на утримання 
клубного закладу міста, а саме:

по КЕКВ 2111 зменшити асиг-
нування  на 216 019,00 грн. 

по КЕКВ 2120 зменшити асиг-
нування  на 31 881,00 грн.

по КЕКВ 2240 зменшити асиг-
нування  на 607 300,00 грн.

по КЕКВ 2273 зменшити асиг-
нування  на 33 600,00 грн.

5. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структури 

видатків загального фонду міського 
бюджету з внесенням відповідних 
змін до річного та помісячного роз-
писів бюджету  в межах планових 
асигнувань:

По КФК 130102
по КЕКВ 2282   зменшити асиг-

нування   на 14 000,00 грн.
по КЕКВ 2210   збільшити асиг-

нування  на 14 000,00 грн.
6. Внести зміни до функціо-

нальної та економічної структури 
видатків спеціального фонду місь-
кого бюджету  (бюджет розвитку) в 
межах планових асигнувань, а саме:

по КФК 150101 
по КЕКВ 3210 зменшити асиг-

нування на 538 136,00 грн. (капі-
тальні трансферти КП «Боярське 
ГВУЖКГ» на реконструкцію доро-
ги по вул. Молодіжна (влаштування 
тротуару)

по КЕКВ 3210 збільшити асиг-
нування на 200 000,00 грн. (ка-
пітальні трансферти КП «Бояр-
ка-Водоканал» на виготовлення 
проектно-кошторисної докумен-
тації на будівництво КНС в старій 
частині міста по вул. Київська в ра-
йоні ставків)

Всього по КФК 150101 КЕКВ 
3210 зменшити асигнування на 338 
136,00 грн.

по КФК 250380  
по КЕКВ 3220 збільшити асиг-

нування на 18 400,00 грн. (субвен-
ція з міського бюджету (бюджету 
розвитку) до районного бюджету на 
придбання інвентарю (комплекту 
шведської стінки) для організації 
занять з фізкультури у спортивно-
му залі Боярської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1).

по КФК 250404 
по КЕКВ 2281 збільшити асиг-

нування на 89 255,00 грн. (додатко-
ве фінансування  для виготовлення 
плану зонування території м. Бояр-
ка Київської області).

7. Кошти в сумі 230 481,00 грн. 
повернути до залишку коштів спеці-
ального фонду міського бюджету (бю-
джету розвитку) на початок 2015 року.

8.Виділити з спеціального фон-
ду міського бюджету (бюджету роз-
витку) за рахунок залишку коштів 
на початок 2015 року у вигляді суб-
венції з міського бюджету (бюджету 
розвитку) до районного бюджету 
кошти в сумі 136 473,00 грн., а саме:

48 000,00 грн. – на придбання 
інтерактивної дошки для ДНЗ «Да-
ринка»

25 485,00 грн. –  на виготовлен-
ня проекту реконструкції системи 
газопостачання ДНЗ «Іскорка»

20 996,00 грн. –  на виготовлен-
ня проекту реконструкції системи 
газопостачання ДНЗ «Даринка»

20 996,00 грн. –  на виготовлення 
проекту реконструкції системи газо-
постачання ДНЗ «Спадкоємець»

20 996,00 грн. –  на виготовлення 
проекту реконструкції системи газо-
постачання ДНЗ ЦРД «Джерельце».

Зобов’язати керівників вище-
зазначених закладів надати відпо-
відні документи для уточнення вар-
тості робіт та товарів.

Укласти з Києво-Святошин-
ською районною радою угоду про 
передачу коштів спеціального фон-
ду міського бюджету (бюджету роз-
витку) у вигляді субвенції на здій-
снення видатків, зазначених в п. 5, 
відповідно до уточнених на підставі 
наданих документів сум видатків.

9. Внести відповідні зміни до 
додатків 1, 3, 6, 7 «Рішення про за-
твердження міського бюджету на 
2015 рік».

10. Контроль за виконанням дано-
го рішення покласти на першого за-
ступника міського голови Скочка В. А.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА           Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

Позачергова 58 сесія
РІШЕННЯ № 58/2676

від 21 квітня  2015 року                                                    м. Боярка

Про затвердження прогноз-
ного середньорічного показника 
опосередкованої вартості 1 кв. 
м загальної площі спорудження 
житла на території м. Боярка

 Керуючись ст. 26 Закону 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», відпо-
відно до наказу міністерства 
регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комуналь-
ного господарства України від 
11.11.2014 року № 307 «Про 
прогнозні середньорічні показ-
ники опосередкованої вартості 
спорудження житла за регіона-
ми України на 2015 рік», –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити прогнозний 
середньорічний показник вар-
тості 1 кв. м загальної площі 
спорудження житла на терито-
рії м. Боярка в сумі 6 194,00 грн. 
(з урахуванням ПДВ).

2. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на пер-
шого заступника міського голо-
ви В. А. Скочка.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Т. Г.ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

Позачергова 58 сесія
РІШЕННЯ № 58/2679 

від 21 квітня  2015 року              м. Боярка

Про надання згоди на добро-
вільне об’єднання територіаль-
них громад

Відповідно до ст. 26 Закону 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Зако-
ну України «Про добровільне 
об’єднання територіальних гро-
мад», з метою соціально-еконо-
мічного розвитку та підвищення 
якості та доступності надання 
публічних послуг, враховуючи 
пропозицію міського голови 
та депутатів Боярської міської 
ради, відсутні зауваження та 
пропозиції громадськості, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :

1. Надати згоду на добро-
вільне об’єднання територі-
альних громад міста Боярка 
та територіальних громад сіл: 
Бобриця, Білогородка, Петрів-
ське, Тарасівка, Віта Поштова, 
Глеваха, Малютянка, Забір`я.

2. Адміністративним центром 
об`єднаної територіальної грома-
ди визначити м. Боярка, а її на-
зву – Боярська міська об`єднана 
територіальна громада.

3. Доручити міському голо-
ві направити дану пропозицію 
про об’єднання територіальних 
громад сільським, селищним 
головам вищезазначених рад.

4. Делегувати Боярського 
міського голову Добрівського 
Т. Г. бути представником Бояр-
ської територіальної громади до 
спільної робочої групи.

5. Контроль за виконанням 
рішення покласти на постійну 
депутатську комісію Боярської 
міської ради з питань регламен-
ту, депутатської діяльності, ети-
ки, законності та правопорядку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 58 сесія 
РІШЕННЯ № 58/ 2687

від 21 квітня 2015 року       м. Боярка

Про внесення змін до деталь-
ного плану території під будівни-
цтво багатоквартирного житло-
вого будинку між вул. Молодіжна, 
вул. Чернишевського та вул. Б. 
Хмельницького в м. Боярка

Керуючись Законом Украї-
ни «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», Законом України 
«Про регулювання містобудів-
ної діяльності», Законом Укра-
їни «Про основи містобудуван-
ня», Порядком розроблення 
містобудівної документації, за-
твердженим наказом Міністер-
ства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-кому-
нального господарства України 
від 16.11.2011 № 290, – 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до детального 
плану території під будівництво 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА  
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 58 сесія 
   РІШЕННЯ № 58/2688

від 21 квітня 2015 року     м. Боярка

багатоквартирного житлового 
будинку між вул. Молодіжна, 
вул. Чернишевського та вул. Б. 
Хмельницького в м. Боярка.

2. Доручити виконавчому 
комітету Боярської міської ради 
визначити проектну організацію, 
яка буде вносити зміни до деталь-
ного плану території та замовити 
містобудівну документацію.

3. Після внесення змін до 
детального плану території про-
вести громадські слухання та по-
дати містобудівну документацію 
на затвердження міської ради.

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови згід-
но з розподілом функціональ-
них обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА   Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Виконавчий комітет Бояр-
ської міської ради повідомляє, 
що пропозиції по проекту де-
тального плану території на-
вчально-екзаменаційного авто-
дрому-трансформера Бориса 
Сухорученка в межах Боярської 
міської ради Київської області 
в порядку, встановленому По-
становою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Порядку проведення громад-
ських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобу-
дівної документації на місце-
вому рівні» та Закону України 

Повідомлення
про результати громадських слухань

«Про регулювання містобудів-
ної діяльності», – не надходили.

Громадські слухання та 
презентація проекту деталь-
ного плану території навчаль-
но-екзаменаційного авто-
дрому-трансформера Бориса 
Сухорученка в межах Боярської 
міської ради Київської області 
відбулася 14.04.2015 р.

Громадські слухання по про-
екту детального плану території 
навчально-екзаменаційного ав-
тодрому-трансформера Бориса 
Сухорученка в межах Боярської 
міської ради Київської області – 
завершено.

До кінця літа в Київській об-
ласті буде створено геопортал 
регіону, за допомогою якого в 
режимі онлайн можна буде отри-
мати інформацію про будь-яку 
земельну ділянку (її цільове при-
значення, розмір, власника).

«Це унікальний для України 
проект», – повідомив перший за-
ступник голови Київської облдер-
жадміністрації Лев Парцхаладзе 
під час відкритої дискусійної па-
нелі «СТОП Корупції в Київській 
області – від слів до дій».

«Зараз інформація про зе-
мельні ділянки закрита, і чи-
новники, користуючись цим, 
зазвичай, зловживають, вводя-
чи в оману людей казками про 

те, що і як потрібно будувати на 
певній ділянці. Створення гео-
порталу області значно змен-
шить можливості для корупції», – 
зазначив Лев Парцхаладзе.

Він також розповів, що в рам-
ках реалізації плану боротьби з 
корупцією Київська облдержад-
міністрація спільно з партією 
«Солідарність» розпочала проект 
«Правовий порадник». 

Нині працює гаряча теле-
фонна лінія (044) 578-00-04 
для збору скарг щодо проявів 
корупції в колишньому Держ-
земагентстві, Держреєстрі, 
Державній архітектурно-буді-
вельній інспекції, управліннях 
архітектури і містобудування.

ГЕОПОРТАЛ. УДАР ПО КОРУПЦІЇ

Державна податкова інспек-
ція у Києво-Святошинському 
районі звертає увагу громадян, 
які здавали у 2014 році в оренду 
власну нерухомість (квартири, бу-
динки, кімнати тощо), такі грома-
дяни зобов’язані самостійно на-
раховувати та сплачувати податок 
на доходи фізичних осіб та подати 
декларацію до 1 травня 2015 року. 

 Дохід від здачі в оренду влас-
ного нерухомого майна підлягає 
оподаткуванню за ставкою 15 % 
та/або 17 %. Ставка 15 % засто-
совується, якщо загальна сума 
доходів, отриманих у звітному 
податковому місяці не пере-
вищує десятикратний розмір 
мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня 
звітного податкового року (тоб-
то в 2014 р. – 12180 грн.); 17 % – з 
суми, що перевищує зазначений 
десятикратний розмір. 

Якщо орендар є фізичною 
особою, яка не є суб’єктом гос-
подарювання, особою, відпові-
дальною за нарахування та сплату 
(перерахування) податку до бю-
джету, є платник податку – орен-
додавець (громадянин, який 

ЗАДЕКЛАРУЙТЕ ДОХОДИ, 
ОТРИМАНІ ВІД ЗДАчІ В 
ОРЕНДУ КВАРТИРИ

здає майно в оренду). 
Тобто, такий громадянин-

орендодавець повинен само-
стійно нарахувати та сплатити 
податок до бюджету. Сума отри-
маного доходу, сума сплаченого 
протягом звітного року податку 
та нарахованого податкового 
зобов’язання за результатами 
такого року відображаються у 
річній податковій декларації. 

Річну податкову декларацію 
необхідно подати до 1 травня, 
що настає за звітним, до дер-
жавної податкової інспекції за 
місцем реєстрації громадянина. 

Крім того нагадуємо, кам-
панія декларування доходів, 
отриманих громадянами у 2014 
році триває до 1 травня 2015 
року, тобто останній день по-
дачі податкової декларації про 
майновий стан і доходи за 2014 
рік – 30 квітня 2015 року.

Прийом декларацій про 
майновий стан і доходи про-
водиться у приміщенні ДПІ у 
Києво-Святошинському ра-
йоні за адресою: м. Вишневе, 
вул. Ломоносова, 34, кім. № 33                 
(3 поверх), телефон для довідок: 
(04598) 7-03-10.

ДПІ У КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ПОВІДОМЛЯЄ
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Конкурс проводиться за таких умов 
використання об’єкта:

• пропозиції щодо збіль-
шення розміру орендної плати 
у порівнянні з визначеним не-
залежною оцінкою стартовим 
розміром орендної плати;

• використання об’єкта 
оренди для розміщення вироб-
ничих потужностей зі створен-
ням нових робочих місць; 

• дотримання вимог експлу-
атації об’єкта, в т. ч. екологіч-
них, санітарно-епідеміологіч-
них, протипожежних норм; 

• проведення капітального 
ремонту (реконструкція, модер-
нізація) орендованих основних 
фондів (у разі необхідності); 

• оплати вартості незалеж-
ної оцінки або відшкодування 
витрат на її виконання одним з 
учасників конкурсу. 
Кінцевий строк прийняття пропозицій 
від претендентів – 08.05.2015р о 10.00 
(за три робочі дні до початку конкурсу).

Для участі в конкурсі учасник 
конкурсу подає на розгляд кон-
курсної комісії такі документи:

заяву про оренду, в якій за-
значається найменування осо-
би, місце знаходження (юри-
дична адреса), вид діяльності, 
контактний телефон;
до заяви додаються:

а) юридичні особи:
• належним чином засвідчені 

копії установчих документів; 

• документи, що посвідчують 
повноваження представника 
юридичної особи;

• відомості про фінансовий 
стан (платоспроможність) учас-
ника конкурсу з урахуванням 
дебіторської та кредиторської 
заборгованостей;

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

б) фізичні особи:
• копію документа, що по-

свідчує особу учасника кон-
курсу, або належним чином 
оформлену довіреність, видану 
представнику фізичної особи;

• копію свідоцтво про реєстра-
цію фізичної особи як суб’єкта 
підприємницької діяльності;

Усі учасники конкурсу по-
дають зобов’язання (пропо-
зиції) щодо виконання умов 
конкурсу, зобов’язання (пропо-
зиції) щодо забезпечення спла-
ти орендної плати та додаткові 
зобов’язання щодо експлуатації 
об’єкта, платіжні реквізити. 
Конкурс буде проведено 13 травня 2015 р. о 
10:00 у приміщенні Боярської міської ради.

За довідками звертатися до 
фінансово-економічного від-
ділу (каб.№10), Київська обл., 
м. Боярка, вул. Білогородська, 
13, тел.: 41-550, головний спе-
ціаліст з економічних питань      
Петруха Оксана Анатоліївна.

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує 
повторний конкурс на передачу в оренду нежитлових 
приміщень для здійснення підприємницької діяльності та 
надання послуг населенню, а саме:

У газеті «Боярка-інформ» № 7 від 10 квітня 2015 року 
було допущено помилку, тому 

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

кв. м

1. Нежитлові приміщення за адресою: м. Боярка, 
вул. Білогородська, 53
Стартова ціна по орендній ставці 15 % (виробництво) скла-
дає 32092,04 грн. на місяць

1868,4.

На території Київської області 
діє операція «Батискаф», – про це 
повідомляє ВЗГ ГУМВС України 
в Київській області. Під час за-
ходу міліціонери виявляють та 
документують осіб, які організу-
вали незаконний виток підконтр-
ольних наркотичних речовин 
з підприємств. Це комерційні 
структури або аптечні, лікувальні 
заклади. Також перевіряться міс-
ця ймовірної «вуличної» торгівлі 
сильнодіючими або отруйними 
лікарськими засобами та пре-
курсорами.

Саме в результаті патрулю-
вання вулиць у Боярці право-
охоронці зупинили молодика, у 

ПРАВООХОРОНЦІ ВИЛУчИЛИ ПІГУЛКИ З 
НАРКОТИчНИМ ВМІСТОМ

якого виявили та вилучили 60 та-
блеток препарату, який містить 
наркотичні речовини. Пігулки 
чоловік придбав без рецепту.

Наступного дня у Вишневому 
співробітники міліції зупинили 
на одній з вулиць хлопця, у яко-
го також виявили та вилучили 
аналогічний препарат. 40 пігулок 
молодик придбав без рецепту.

За даними фактами слідчим 
відділом Києво-Святошин-
ського райвідділу міліції пору-
шено кримінальні проваджен-
ня за ч. 1 ст. 320 (порушення 
встановлених правил обігу нар-
котичних засобів) Криміналь-
ного кодексу України. Санкція 
статті передбачає позбавлення 

волі на строк до трьох років з 
позбавленням права обіймати 
певні посади на строк до трьох 
років. Досудове слідство триває.

Вищевказаний препарат по-
винен продаватися в аптеках 
тільки по пред’явленню від-
повідного рецепта від лікаря, 
оскільки містить у своєму скла-
ді наркотичну речовину.

Аптеки, медичні заклади та 
підприємства, які працюють з 
препаратами, які містять нар-
котичні речовини перевіряти-
муться. У разі виявлення пору-
шення встановленого порядку 
обігу подібних препаратів, від-
повідальні особи нестимуть від-
повідальність.

Терміново потрібна допомога 
маленькому хлопчику Дмитрику.

Він хоче жити і відчайдуш-
но бореться за життя від самого 
народження. У хлопчика страш-
ний діагноз – вроджена гідро-
цефалія з супутніми хворобами 
та вірусним зараженням через 
недбалість лікарів під час прове-
дення першої операції на голівці. 

S O S
ДОПОМОЖІТЬ ДИТИНІ НАШОГО ЗАХИСНИКА

Нещодавно Дмитрик пережив 
уже 5-ту операцію. І це – в неповні 
три роки. Дитина перебуває нині 
у відділенні реанімації Інститу-
ту нейрохірургії. Не залишайтесь 
байдужими. Давайте разом допо-
можемо маленькому Дмитрику. 
Його тато – боярчанин Литвинов 
Олександр одним із перших пішов 
захищати Україну в зону АТО. 

Благаю – хто скільки зможе – 

20 квітня у Боярці невідомі 
пограбували журналіста всеу-
країнського видання «Газета по-
українськи». За даним фактом 
міліція відкрила кримінальне 
провадження. Про це повідомля-
ється на сайті ГУМУС України у 
Київській області.

До Києво-Святошинського 
райвідділу міліції потерпілий 
25-річний місцевий  мешканець 

звернувся 21 квітня. Він повідо-
мив, що напередодні пізно вве-
чері у місті Боярка Київської 
області група невідомих осіб 
пограбували його.

Четверо чоловіків відібрали у 
журналіста два телефони, гроші 
та банківську картку, після чого 
зникли у невідомому напрямку.

За даним фактом слідчим 
відділом Києво-Святошин-
ського райвідділу міліції відкри-

то кримінальне провадження за 
ч. 2 ст. 186 (грабіж) Криміналь-
ного кодексу України, санкція 
якої передбачає покарання у 
вигляді позбавлення волі на 
строк від чотирьох до шести ро-
ків. Правоохоронці проводять 
оперативно-розшукові заходи 
щодо встановлення осіб, при-
четних до скоєння даного зло-
чину. Досудове розслідування 
триває.

У БОЯРЦІ ПОГРАБУВАЛИ ЖУРНАЛІСТА

КРИМІНА Л

10 років тому, 18 квітня 2005 
року, пішов у вічність заслуже-
ний художник України Олесь     
Миколайович Ткаченко.

З Божої ласки в цей світ при-
ходять люди, місія яких зробити 
життя яскравішим і лагіднішим, 
розфарбувати його добрими, 
веселими, щирими фарбами 
для дітлахів, осяяти його теплом 
свого таланту і залишити на 
згадку всім живим сонце!

Саме таким сонячним худож-
ником був Олесь Миколайович.

Світла пам’ять та спокій тво-
їй душі, дорога наша людино! Дружина, діти, онуки, 

друзі, шанувальники 

15 квітня 2015 року на 73-
му році життя перестало битися 
серце талановитого педагога, 
мудрого керівника, відмінника 
народної освіти України, члена-
кореспондента Академії педа-
гогічних наук Якименка Воло-
димира Георгійовича.

У глибокій скорботі колек-
тив, учні різних поколінь та їх 
батьки, всі, хто знав цю неор-
динарну особистість – досвід-
ченого вчителя, колишнього 
директора Боярської ЗОШ № 
3, почесного жителя м. Боярка, 

ВТРАТА
активного громадського діяча 
і прекрасну людину. Усе своє 
життя Володимир Георгійо-
вич присвятив благородній 
справі – навчанню та вихован-
ню підростаючого покоління.

Його трудовий шлях – від 
рядового вчителя до дирек-
тора школи – сповнений 
творчості, наснаги, відданос-
ті педагогічній праці. Він був 
ініціативним, людиною із 
сучасним мисленням, здат-
ною оперативно ухвалювати 
зважені рішення. Усі, хто знав 
Володимира Георгійовича, 
любили і поважали його за 
велику душевну щедрість, му-
дрість і оптимізм.

Життєвий шлях Якименка 
Володимира Георгійовича – 
зразок людської гідності, до-
бропорядності, уміння толе-
рантно працювати з людьми.

Висловлюємо щире, гли-
боке співчуття рідним і близь-
ким покійного. Світла пам’ять 
про Володимира Георгійовича, 
як про добру, чуйну людину, 
душевного педагога, назавжди 
збережеться в наших серцях. 

Служба порятунку просить до-
тримуватись та не забувати еле-
ментарних правил пожежної без-
пеки під час відпочинку на природі.

Байдужість та безвідповідаль-
ність любителів відпочинку на 
природі нерідко призводить до лі-
сових пожеж, які завдають значної 
шкоди лісу та довкіллю загалом. 
Величезної шкоди пожежі завда-
ють фауні – гинуть птахи та звірі. 

Державна служба України з 

РЯТУВАЛЬНИКИ ЗАСТЕРІГАЮТЬ ГРОМАДЯН БУТИ 
ОБЕРЕЖНИМИ ПІД чАС ВІДПОчИНКУ НА ПРИРОДІ

надзвичайних ситуацій звертає 
увагу громадян на необхідність 
суворого дотримання правил 
перебування в лісових масивах. 

– не розводьте багать у лісі, окрім 
призначених для вогнищ місць;

– не випалюйте суху рослин-
ність;

– не створюйте смітники в 
лісі, не підпалюйте їх;

– приберіть після себе побу-
тові відходи.

Не зайвим буде нагадати, що 

відповідно до законодавства, 
Правила пожежної безпеки в 
лісах України є обов’язковими 
для виконання всіма громадя-
нами, які з будь-яких причин 
перебувають у лісі. А порушен-
ня вимог пожежної небезпеки 
в лісах тягне за собою адміні-
стративну або кримінальну від-
повідальність та відшкодування 
винуватцями завданих збитків.

Києво-Святошинський РВ
ГУ ДСНС України у Київській області

давайте допоможемо маленько-
му синочку нашого захисника.

Картка батька: Приват-
банк Литвинов Олександр 
4149497830328680. Контактний 
телефон 067 408 23 93. Це мій но-
мер телефону для зв’язку, бо бать-
ки з хлопчиком зараз у лікарні. 

З надією на допомогу, 
член Ради волонтерів Боярки 

Наталія Долгова

Згідно з наказом № 71 від 
21 квітня 2015 року на КП 
«БГВУЖКГ» затверджено норми 
витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються до КП 
за запитом на інформацію. 

У випадку, коли запитувана 
інформація міститься в доку-
ментах обсягом понад 10 сто-
рінок, відповідальна особа за 
надання інформації не пізніше 
п’яти робочих днів, а у випадку 
продовження строку розгляду 
запиту – не пізніше 20 робочих 

днів з дня надходження до КП 
запиту на інформацію повідо-
мляє про це заявника із зазна-
ченням розміру фактичних ви-
трат і банківських реквізитів та 
порядку сплати цих витрат. 

Надсилання копій доку-
ментів за запитом здійснюєть-
ся після підтвердження оплати 
фактичних витрат шляхом над-
силання до КП оригіналу роз-
рахункового документу. 

Копіювання або друк копій 
документів у форматі А4 та мен-
шого розміру, в тому числі дво-

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ

ЦІНА ІНФОРМАЦІЇ
сторонній друк, коштує не біль-
ше ніж 0,1 % розміру мінімальної 
заробітної плати (1 стор.). 

Копіювання документів фор-
мату А3 та більшого розміру – не 
більше ніж 0,2 % розміру міні-
мальної заробітної плати (1 стор.).

Копіювання або друк копій до-
кументів будь-якого формату, якщо 
в документах поруч з відкритою ін-
формацією міститься інформація з 
обмеженим доступом, що потребує 
її відокремлення, приховування 
тощо – від 0,3 до 0,5 % розміру мі-
німальної заробітної плати (1 стор.).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
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Книга – альфа і омега будь-яких знань, 
початок початків кожної науки

Стефан Цвейг
 
День книги – свято для авто-

рів, видавців, вчителів, бібліоте-
карів та всіх, хто причетний до 
книжкової  справи. Його відзна-
чають у 190 країнах світу. Поча-
ли відзначати 1996 року в Ката-
лонії (Іспанія), де уже понад 80 
років існує традиція дарувати в 
день святого Георгія троянди і 
книжки тим, кого любили.

Троянди символізують кров, 
пролиту Георгієм у битві з дра-
коном, а книги нагадують про 23 
квітня, коли померли Сервантес, 
Шекспір, Інко – Гарсіласо де ла 

23 КВІТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КНИГИ
Вега, Михайло Коцюбинський, 
а народилися Моріс Дрюон, Во-
лодимир Набоков, Андрій Кур-
ков, Григорій Тютюник.

Генеральна конференція 
ЮНЕСКО (Париж, 1995) вша-
нувала цього дня книгу і авторів, 
а також закликала молодь біль-
ше читати і заснувала Всесвітній 
день книги й авторського права. 

І тому 23 квітня відбува-
ються заходи, які привертають 
увагу до книжкової справи: 
проголошення Всесвітньої сто-
лиці книги, виставки, громад-
ські читання.

Бібліотека для дітей провела 
урок: «Книга – набуток люд-
ської  цивілізації». 

11 квітня на футбольному 
полі біля Боярської ЗОШ № 1 фі-
нішував «Кубок весни – 2015».

За ІІІ місце боролися «Стара 
Боярка» та «ПС-Віннер». Гра 
відбувалася «на рівних», що й 
засвідчив рахунок 3:3. Остаточ-
ну крапку поставило пенальті. З 
перевагою в одне очко перемогу 
отримала «Стара Боярка».

У грі за І місце зустрілися «Ар-
сенал» та «Ветеран». В активі пер-
ших – нестримність молодості, за 
плечима других – неабиякий досвід 
(до речі, сумарний вік учасників 
цієї команди складає 1040 років). 

Перший тайм лише додав 
інтриги. Адже знову гра прак-
тично на рівних. Втім, фортуна 
таки посміхнулася «Ветерану». 

Точніше – його гравцеві Русла-
нові Дорошу, який забив м’яч у 
ворота суперника. Відтак І тайм 
закінчується з рахунком 1:0 на 
користь «Ветерана».

Шалений натиск атак і не 
менш запеклий опір, вража-
ючі гольові моменти, шален-
ство емоцій серед глядачів і на 
полі. Це – ІІ тайм. І при всьому 
цьому здається, що «Ветеран» 
виграє. Та на 35-й хвилині ІІ 
тайму арсеналець Юрій Гонтар-
ський забив гол у ворота «Вете-
рана». Знову – нічия, і знову все 
вирішує пенальті. 

«Арсенал» із загальним ра-
хунком по пенальті 4:3 отримує 
«Кубок Весни – 2015», а також – 
найщиріші вітання з перемогою.

Радислав Кокодзей 

І СЕРЕД РІВНИХ КРАЩІ З КРАЩИХ Є!

1. Обсмажте дрібно нарізану 
цибулю і змішайте з жовтком.

2. Твердий сир з часником, 
майонезом і жовтком.

3. Жовток з дрібно порізани-
ми маслинами або оливками і 
майонезом.

4. Червона або чорна ікра. 
Уже без жовтка.

5. Сир на дрібній тертці, во-
лоські горіхи плюс майонез і 
часник. Прикрасити половин-
ками волоського горіха.

6. Тунець або сайра з маслинами.

Новітні засоби передачі ін-
формації можуть частково за-
мінити книгу, але систематична 
наглядова інформація (моно-
графії, академічні видання, ен-
циклопедії) базуються виключ-
но на книгах.

Бажаю всім шанувальни-
кам книги нових відкриттів, 
реалізації творчих задумів та 
натхнення. Сподіваюся, що 
придбана у цей день нова кни-
га стане справжнім другом і по-
радником. І не забудьте, на Вас 
завжди чекають у бібліотеці по 
вул. Молодіжна, 77!

Людмила Заєць, 
завідуюча міською б

ібліотекою для дітей

7. Креветки з жовтком. Звер-
ху - по цілій вареній креветці.

8. Жовток, майонез, гірчиця, 
солоні огірки – на тертці або 
дрібними шматочками.

9. Печінка тріски, смажена 
цибуля, жовток.

10. Шинка, зелень, жовток.
11. Будь паштет з жовтком.
12. Будь-яка копчена риба з 

жовтком.
13. Смажені гриби, сметана і 

жовток.
14. Солоний оселедець, сві-

же яблуко і маринована цибуля.
15. Зелений горошок, жов-

ток і майонез.
16. Авокадо з крабовими па-

личками і майонезом.
17. Гриби, яєчний жовток, 

спеції, майонез.
18. Жовток, обсмажена ци-

буля.
19. Жовток, обсмажена на 

вершковому маслі цибуля, гри-
би краще обсмажені (напри-
клад лисички), сметана.

20. Жовток, обсмажена ци-
буля, лосось в олії або печінка 
тріски.

21. Жовток, зварені і об-
смажені печериці (білі гриби), 
шинка, смажена цибуля і майо-
нез.

22. Жовток, зелений горо-
шок або стручкова квасоля з 
банки. Всі протерти і рясно за-
правити спеціями.

23. Креветки, інжир, часник 
і майонез.

24. Оселедцевий форшмак.
25. Гусячу печінку нарізати 

тонкими скибочками і обсма-
жити разом з нарізаною кіль-
цями цибулею, перемішати 
жовтки з вершковим маслом 
і соусом бешамель, заправити 
сіллю, чорним перцем і конья-
ком, фаршировані яйця полити 
зверху білим соусом.

26. М’ясо криля.

ФАРШИРОВАНІ ЯЙЦЯ. 26 ВАРІАНТІВ ДЛЯ НАчИНКИ
СМАчНІ СЕКРЕТИ

Загалом з початку року банки 
України зазнали значних збитків 
(80,9 млрд. грн.), 80 % з них було 
сформовано неплатоспроможними 
банками, у яких діють введені Фон-
дом гарантування вкладів фізич-
них осіб тимчасові адміністрації.

Передусім йдеться про ПАТ 
«КБ «НАДРА», ПАТ «Дельта 
Банк» та ПАТ «Імексбанк», чий 
сукупний збиток становив май-
же 60 млрд. грн.

Від’ємний фінансовий ре-
зультат банків сформувався на-
самперед за рахунок суттєвих 
обсягів відрахувань у резерви 
на можливі втрати від активних 
операцій, зокрема за кредитами 
позичальників, платоспромож-
ність яких погіршилася. За І 
квартал цього року відрахуван-
ня в резерви у 7,2 рази переви-
щили їх обсяги за відповідний 
період минулого року. Осно-
вний обсяг резервів було сфор-
мовано в лютому. У березні на 
фоні стабілізації на валютному 
ринку темпи нарощення відра-
хувань у резерви уповільнилися. 

У складних економічних 
умовах успішними були банки, 
що здійснювали політику опти-
мізації доходів і витрат. Чистий 
комісійний дохід і результат від 
торговельних операцій у цілому 
по системі банків за результата-
ми січня – березня збільшилися 
порівняно з відповідним періо-
дом минулого року. Натомість 
тривало зниження загальних 
адміністративних витрат.

Зниження якості кредитно-
го портфеля, негативний ефект 
від зміни курсу гривні, ризико-
ва політика банків і недостат-
ня капіталізація потребували 
здійснення комплексу стабілі-
заційних заходів та очищення 

банківської системи від несум-
лінних банків. Задля створен-
ня необхідних для стабілізації 
умов Національним банком 
України було прийнято низку 
рішень. Так банки отримали 
уніфіковані правила організації 
системи внутрішнього контр-
олю, спрямовані на підвищен-
ня якості системи управління 
банківськими ризиками. Бан-
ки повинні здійснити належну 
оцінку ризику невиконання 
зобов’язань контрагентами та 
сформувати в повному обся-
зі резерви для відшкодування 
можливих втрат. Банки, у діяль-
ності яких є порушення, мають 
розробити та подати до Націо-
нального банку детальний план 
виконання зобов’язань щодо їх 
усунення, розглянути можливі 
шляхи підвищення капіталіза-
ції банків і поліпшення якості 
їх активів.

Національний банк здій-
снює моніторинг ситуації щодо 
виконання банками зазначених 
рішень. За словами першого за-
ступника голови Національно-
го банку України Олександра 
Писарука, особлива увага при-
діляється великим банкам, що 
наражаються на значні ризики 
через масштаби діяльності. «Ми 
розпочинаємо діагностичне об-
стеження двадцяти найбільших 
за обсягами активів банків, ре-
зультатом якого стане рішення 
щодо необхідної докапіталіза-
ції та зниження ризиків опера-
цій з пов’язаними особами. Це 
збалансує роботу банків і буде 
сприяти відновленню їх рента-
бельності», – зазначив він.

Очікується, що вищенаведе-
ні заходи дадуть змогу поступо-
во стабілізувати роботу банків-
ського сектора.

ЗБИТКИ ФУНКЦІОНУЮчИХ 
БАНКІВ У І КВАРТАЛІ 
СТАНОВИЛИ 16,2 МЛРД. ГРН.

ВАШІ ГРОШІ

БОЯРСЬКЕ ДЕРБІ
СТАРТУЄ ЧЕМПІОНАТ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ З ФУТБОЛУ 2015 РОКУ

25 квітня о 12:00 на стадіоні Боярської ЗОШ № 1 відбудеться гра    
І туру між боярськими командами ФК «Стара Боярка» та ФК «Ветеран».

Кабінет Міністрів України 
визначив, що випускники ви-
щих навчальних закладів біль-
ше не матимуть обов’язків 
обов’язкового відпрацювання за 
місцем призначення. Відповідні 
зміни внесені постановою уряду 
від 15 квітня 2015 року № 216 
«Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 22 
серпня 1996 р. № 992».

ВИПУСКНИКІВ ВНЗ ЗВІЛЬНЕНО ВІД ВІДПРАЦЮВАНЬ
Згідно з повідомленням 

прес-служби Міністерства 
освіти і науки, із Порядку пра-
цевлаштування випускників 
вищих навчальних закладів, 
підготовка яких здійснювалась 
за державним замовленням, 
виключено пункт 8, яким було 
передбачено, що випускники, 
які уклали угоду з вищим на-
вчальним закладом після зара-

хування на навчання, повинні 
відпрацювати за місцем при-
значення не менше трьох років.

У Міносвіти зазначають, що 
дія Порядку працевлаштування 
випускників вищих навчальних 
закладів відтепер поширюється 
тільки на осіб, що навчаються 
за спеціальностями медичного 
профілю.

Верховна Рада прийняла за 
основу законопроект № 2105 
«Про внесення змін до закону 
«Про охорону дитинства» та за-
кону «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», 
що стосується державної під-
тримки учасників АТО та їх дітей 
в сфері здобуття освіти.

Законопроект спрямова-
ний на те, щоб учасники анти-
терористичної операції та їхні 
діти змогли отримати державну 
адресну цільову підтримку з ме-
тою здобуття ними професійно-
технічної та вищої освіти.

Така підтримка буде здій-

снюватись у межах державної 
цільової програми та перед-
бачатиме комплекс заходів, 
зокрема, повну або часткову 
оплату навчання, надання без-
коштовних підручників, сти-
пендіального забезпечення, 
безкоштовного забезпечення 
гуртожитками тощо.

Співавтор законопроекту, 
голова парламентського Комі-
тету з питань науки і освіти Лі-
лія Гриневич, представляючи 
документ зазначила, що держа-
ва повинна розглядати всі мож-
ливі шляхи підтримки людей, 
які стоять на захисті України та 
їхніх родин.

«Освіта є одним з найваж-

ливіших шляхів цієї підтрим-
ки. Необхідно враховувати 
ситуацію, у який перебувають 
учасники бойових. Дехто з них 
отримав каліцтва, став інвалі-
дом, вони втрачають свій жит-
тєвий час, захищаючи нашу 
країну, захищаючи наш з вами 
мир і спокій», - зауважила на-
родний депутат.

«Учасникам бойових дій 
потрібно надати державну під-
тримку для отримання додат-
кової або іншої освіти, щоб в 
подальшому вони змогли відпо-
відно працевлаштуватись. Та-
кож, це стосується їхніх дітей», – 
підкреслила Лілія Гриневич.

УчАСНИКИ АТО ЗМОЖУТЬ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ОСВІТУ
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Можливі ускладнення на роботі. Не варто 
витрачати надто багато часу на безглузді супе-
речки, дратуватися і сваритися по дрібницях з 
оточуючими. Щоб не наживати собі зайвих не-
приємностей, контролюйте свої емоції і нама-
гайтеся не роздмухувати конфлікти на рівному 
місці.

Телець
Спрямуйте свої сили на свою кохану людину, 

дітей, творчість і хобі. Це сприятиме внутрішній 
гармонії. Життєлюбство допоможе протистояти 
зневірі та апатії, позитивний настрій зміцниться 
ще більше. Ви намагатиметеся зробити прекрас-
ним якщо не весь світ, то хоча б невелику його 
частинку.

Близнюки
Події розвиватимуться несподівано і дуже 

цікаво. При цьому Ви зумієте зберегти за собою 
роль лідера і всюди станете опинятися в центрі 
уваги. Нудьга і самотність Вам точно не загрожує. 
Втім, зірки рекомендують Вам знизити актив-
ність і влаштувати собі невеликий відпочинок.

Рак
Вас порадують зустрічі і задушевні бесіди з 

близькими друзями. Вони проявлять до Вас ін-
терес і увагу, а також нададуть неоціненну під-
тримку. У цей період Вам рекомендується повер-
нутися ще і до тих справ, які Ви не змогли або не 
встигли завершити раніше.

Лев
Ваші бажання збігаються з можливостями. 

Вас чекає справжній успіх, головне не боятися 
підкорювати нові вершини і проявляти ініціа-
тиву. Зорі сприяють розширенню кола інтересів 
і захоплень. Щоб досягти мети, вам доведеться 
ґрунтовно попрацювати. Можете розраховувати 
на підтримку своїх друзів.

Діва
Вам буде складно поєднати особисті інтер-

еси з громадськими: заважатиме імпульсив-
ність. Вам зараз протипоказано брати участь у 
масових заходах, а пошуки пригод і романтики 
здатні привести Вас до небезпечних ситуацій. 
З’являться цікаві продуктивні ідеї і люди, готові 
допомогти з їх втіленням у життя.

Терези
Завдяки своїй прозорливості і дипломатич-

ним здібностям Ви зможете легко врегулювати 
взаємини з оточуючими, навіть перетворивши їх 
на союзників з ворогів. Ви зможете відпочити від 
звичних буднів і трохи розвіятися, внісши в своє 
життя приємну різноманітність. 

Скорпіон
Можливі безпідставні плітки і чутки, віро-

гідні службові інтриги і підкилимна боротьба. 
Намагайтеся оцінювати об’єктивно події, що 
відбуваються. У своїх висловлюваннях будьте 
акуратні, стримуйте роздратування, щоб уник-
нути бурхливого з’ясування відносин з кимось із 
найближчого оточення.

Стрілець
Постарайтеся підходити до справи твор-

чо, тоді вона почне приносити максимум задо-
волення. Не варто зациклюватися на образах і 
проблемах. Сприймайте все легко і невимушено, 
це сприятливо позначиться на професійному 
зростанні і забезпечить спокійне життя членам 
Вашої родини.

Козеріг
Побережіть свою нервову систему і дайте 

собі більше приводів для позитивних емоцій. Не 
надто навантажуйте себе в цей період діловими 
планами і службовими дорученнями, оскільки 
надмірна перевтома негативно позначиться на 
здоров’ї. Знайдіть для своєї енергії мирний вихід. 

Водолій
Слід приділити більше уваги своїм родичам, 

вони будуть потребувати моральної підтримки 
і порад. Значно розшириться коло знайомств, 
з’являться нові інтереси і захоплення. Гумор і 
оптимізм допоможуть впоратись з клопотами, 
саме позитивний настрій є запорукою успіху.

Риби
На Вас чекають великі справи, але не можна 

приймати поспішні рішення. Не варто споку-
шатися власними досягненнями та успіхами, не 
намагайтеся ухилятися від повсякденних турбот 
і обов’язків. Не варто планувати важливих справ, 
найкраще зайнятися завершенням старих про-
ектів.
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ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

продовжує набір дітей та дорослих у групи 
бразильської джіу-джітсу, 
боксу, кікбоксінгу, ММА 

Тел.: (097) 571-32-90

СК «чемпіон»
вул. Сєдова, 7, Боярська гімназія

Картини художника неоднора-
зово були представлені на міських, 
районних та обласних виставках 
України, чимало робіт прикрашають 
колекції його шанувальників. Але 
кожного року до дня народження 
Олександр Малінченко радує своїми 
новими роботами. І при цьому на-
голошує: «День народження худож-
ника – це не головне. Головне – на-
родження його робіт. Роботи значно 
важливіші за свого автора. Адже кар-
тини – це його діти. А по дітях і про 
батьків судять. Тому скажу коротко: 
не слухайте мене, а дивіться».   

Буяння фарб на полотні і щирі 
слова вдячних друзів у залі: так 
можна означити неповторну атмос-
феру, яка панувала в Боярському                                       
краєзнавчому. Адже головна осо-
бливість і своєрідність творчості пана 

Олександра – щира й глибока одухот-
вореність його полотен. Втім, чи не 
кожний гість безпомилково впізнає 
нові роботи не лише за часом напи-
сання, а й за настроєм пана Олексан-
дра. Про це ж говорить  двоюрідна 
сестра Олександра Малінченка пані 
Оля: «Спочатку були акварелі. Потім 

– наполегливий пошук у темах, техні-
ках і кольорах. І «відкриття» (для себе 
як митця) безмежжя можливостей 
олійних фарб, і перші успіхи, і перше 
визнання… І несподіване затишшя… 
А зараз Сашка немов прорвало!»

Яку б роботу не взяти – чи то 
панораму Володимирської гірки у 
Києві з її дніпровськими далями, чи 
позачасову велич старовинної фор-
теці, чи переправу під час весняного 
розливу лісової річечки, чи навіть 
краєвиди з присадибної ділянки, де 

господар ніби щойно пройшов, за-
лишивши за собою росяну доріжку 
й стривожених гусей – всі вони вра-
жають своєю майстерністю, душев-
ністю, ліричністю та справжністю! 
Немов зачаровані й при цьому ціл-
ком реальні краєвиди оживають під 
пензлем пана Олександра. Тому що 
йому самому – цікаво! Сонячна дни-
на і надвечір’я, старезні дуби і ніжна 
юна парость, мінливі настрої неба й 
одвічна мудрість землі в кожній гру-
дочці, білосніжна пухнастість снігів, 
буяння весняної зелені, бездонність 
водяного простору в кожній краплі – 
все легке та щедре, бо – рідне. Відтак 
ця виставка дійсно стала своєрідним 
проривом на більш високий рівень. 

Не лише талановиті роботи іменин-
ника викликали цілий каскад творчих і 
щирих привітань. Того дня тут зібрали-
ся дійсно друзі, які знають практично 
всі прояви талановитої й щирої душі 
Олександра Малінченка. Які?

По-перше, це певна мистецька 
універсальність Олександра Ма-
лінченка, який володіє різними 
техніками живопису, а ще й на про-
фесійному рівні захоплюється різь-
бленням по дереву й карбуванням. 
По-друге, активна участь у худож-
ньо-громадському житті міста, в ді-
яльності Боярського Мистецького 
Братства. По-третє, Олександр Ма-
лінченко – людина, закохана в жит-
тя, боярчанин, для якого життя рід-
ного міста є не просто надзвичайно 
важливим, а часточкою його власної 
долі й життєвого шляху.

Можливо, саме в ці миті найви-
щого одкровення слів й найтіснішо-
го єднання душ в серці пана Олек-
сандра народжуються нові задуми 
нових полотен, якими він порадує 
нас на своїй новій виставці. Яка, 
відчувається, вже не за горами. Чи 
не так, пане Олександре?

Радислав Кокодзей

«СУЦВІТТЯ КОЛЬОРІВ І ПОчУТТІВ»

Саме так називається чергова персональна виставка боярського художника, 
лауреата премії ім. В. Самійленка Боярської міської ради Олександра Малінчен-
ка, яка гостинно запросила 18 квітня до експозиції Боярського краєзнавчого 
музею всіх шанувальників живопису взагалі й таланту нашого земляка зокрема.

Чи можливо уявити, що за кілька 
місяців з маленької жменьки землі, у 
якій знаходяться 2-3 пагони або суц-
віття, виростають великі саджанці, а 
потім і дерева? 

Боярська лісодослідна станція одна 
з перших в Україні ще 2004 року засну-
вала технологію масового розмноження 
деревних рослин та вирощування садив-
ного матеріалу методом клонування. А 
сам метод у галузі лісорозведення став 
визначною подією!

Окрім заходів з охорони та віднов-
лення лісу на Боярській ЛДС ведеться 
наукова робота. Лабораторія науко-
во-дослідної селекції та біотехнології 
рослин вирощує з вегетативних органів 
рослин – пагонів, листків, суцвіть – са-
джанці цінних деревних порід і де-
коративних рослин. Також, завдяки 
новітнім технологіям відбувається 
формування оздоровленого генетич-

но  однорідного садивного матеріалу 
таких рослин: сосна звичайна, каштан 
кінський, верба прутовидна, троянда. 
Добре сформовану рослину-регене-
ранта пристосовують до умов довкілля: 
її виймають з банки і пересаджують у 
спеціально підготований ґрунт.

Лабораторія устаткована висо-
кокласним сучасним обладнанням, 
у якій є кімнати для приготування 
живильного середовища, а також ав-
токлавна, операційна і культуральна. 
В стерильному приміщенні чистота 
повітря така ж, як у медичній опера-
ційній залі.

Після двох місяців сформовану 
рослину-регенеранта висаджують 
у лісі на лісокультурну ділянку. За-
стосування такого новітнього методу 
клонування дозволяє Боярській ЛДС 
не відставати від сучасного рівня     
лісорозведення в усьому світі.

Вероніка Ботвінко

У БОЯРЦІ — ДЕРЕВА З ПРОБІРКИ

Комунальному 
підприємству

 «Інформаційне 
агентство 

«Боярка-інформ» 
потрібен 

менеджер з реклами

Досвід роботи - 
обов’язковий

Звертатися 
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47-079


