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Г РОМ А Д С Ь К І С Т Ь
КИЇВЩИНИ  ЗА
З Б Е Р Е Ж Е Н Н Я М И РУ

Міський голова Тарас Добрівський

ВШАНУЄМО РАЗОМ ПЕРЕМОГУ
Головним у святкуванні
Дня Перемоги цього року
мають стати не паради,
концерти, масові гуляння, а
вшанування учасників бо"
йових дій та ветеранів Ве"
ликої Вітчизняної війни.
Про це, зокрема, йшлося на
нарадах, проведених за участі
голови райдержадміністрації
Сергія Возного, начальника
РВ ГУ МВС у Київській області
Дмитра Ценова, заступника
начальника РВ  начальника
міліції громадської безпеки
Олексія Перфілова, голів і де
путатів місцевих рад, дільнич
них інспекторів, представни
ків самооборони, членів вете
ранських і громадських орга
нізацій, активу громад.
"День Перемоги був і зали
шається всенародним свя
том,  наголосив Сергій Воз
ний.  Впродовж майже семи

десятиліть воно об'єднує лю
дей різних поколінь, націо
нальностей і політичних пог
лядів. Та все ж цього року
День Перемоги відзначати
меться у непростих для Украї
ни умовах. Тому надзвичайно
важливо згадати про випро
бування, яких зазнав наш на
род під час Другої світової
війни, і вшанувати належним
чином пам'ять усіх полеглих".
Задля забезпечення гро
мадського порядку у Києво
Святошинському районі було
створено штаб сприяння обо
роні та правопорядку, до
складу якого увійшли пред
ставники влади, правоохо
ронних органів та громад
ських організацій.
Було вирішено, що під час
святкування Дня Перемоги
проведення
урочистостей
слід обмежити у часі, за мож

ливості  не долучати дітей,
посилити заходи із громад
ської безпеки.
Міський голова Тарас Доб
рівський принагідно зверта
ється добоярчан з проханням
уникати можливих провока
цій, попереджати будьякі се
паратистські чи антиукраїн
ські дії, а також сприяти у за
безпеченні громадського по
рядку у вихідні й святкові дні.
Для цього створено
і цілодобово працюють
телефони "гарячих ліній":
у Боярській міській раді
" (04598) 42"246;
у Києво"Святошинській
райдержадміністрації
" (044) 454"47"20;
у СБУ Києво"Святошин"
ського району
" (044) 424"49"92;
у РВ ГУ МВС України
" 102.

Дивіться щотижневі випуски новин Боярки
у форматі інтернет"телебачення на офіційному сайті Боярської міської ради

www.boyarkainform.com

Представники політичних
партій, громадських органі"
зацій та органів державної
влади Київської області
5 травня підписали Мемо"
рандум про громадянський
мир та порозуміння на те"
риторії області. Підписання
відбулося в рамках Громад"
ського форуму "Київщина в
єдиній Україні", який від"
бувся з ініціативи голови
Київської обласної держав"
ної адміністрації Володи"
мира Шандри.
Документ покликаний збе
регти громадянський мир і
спокій на території області,
захистити права і свободи
громадян Київщини, повідом
ляє сайт Київської обласної
держадміністрації.
Підписанти Меморандуму
домовилися сприяти орга

нам державної влади та пра
воохоронцям у виконанні фун
кцій, направлених на збере
ження цілісності Української
держави, не здійснювати за
ходів щодо блокування адмі
ністративних приміщень, тим
часово утриматись від диску
сій на тему федералізації, не
вдаватися до жодних форм
силового протистояння між
представниками політичних
сил та громадських структур,
утримуватись від образ на ад
ресу політичних опонентів та
членів їх сімей, відмовитись
від публічних заяв, які можуть
спровокувати конфлікти та
неспокій в регіоні, зашкодити
територіальній цілісності Ук
раїни, спровокувати військові
дії та поставити під загрозу
життя громадян.

Анонс
9 ТРАВНЯ
БОЯРКА, ПАРК ПЕРЕМОГИ
У рамках районноміського заходу
до Дня Перемоги
о 10:00 відбудеться покладання квітів
до обеліску Слави, а також мітингреквієм

У номері

4

стор.

ЗНАЙДІТЬ СЕБЕ У СПИСКАХ
ВИБОРЦІВ
Це можна зробити до 18 травня

5

стор.

МИТЦІ ТА АРМІЯ – ЄДИНІ

10 стор.
«ПАМ’ЯТЬ СЕРЦЯ» –
ЯК ПРОРИВ
У ВІЧНІСТЬ

Читайте “Бояркаінформ” на
сторінках

КП “ІА “Бояркаінформ”

2

На часі
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ЧЕРВОНІ МАКИ СВЯТОЇ
ПЕРЕМОГИ

4 травня у Будинку культури
відбувся концерт "Свята Пере"
мога", окрасою якого став вис"
туп ансамблю "Ромашка" " сту"
дентів кафедри хореографії Ки"
ївської муніципальної академії
естрадного та циркового мис"
тецтва.
Глибоке емоційне враження спра
вили композиції у їх виконанні, зок
рема і на тему війни.

Порадували глядачів виступи ви
хованців Будинку культури: юні спі
ваки, танцюристи та барабанщики.
А одна з пісень  "Червоні маки"  у
виконанні вихованців студії "Зоре
пад" під керівництвом Наталії Го
ренко ще й спонукала до роздумів.
Адже цього року Україна вперше
згадуватиме полеглих у Другій сві
товій війні під європейським симво
лом  червоним маком.
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Зі святом!
У День Великої Перемоги вітаємо
усіх інвалідів та ветеранів війни,
вдів інвалідів війни,
усю боярську громадськість
з цим знаменним святом!
Хай швидше минають нелегкі часи
і нехай Україна розквітне у дружній
сім'ї європейських народів.
Ми, люди старшого покоління
у тяжкій боротьбі здобули святу
перемогу над ворогом,
після чого у світі запанували
мир та спокій.
Зичимо нашій державі, Збройним
Силам навести порядок та мир
у всій нашій рідній Україні.
Зі святом Вас! Слава Україні!
Володимир Нурищенко,
голова Боярської міської організації
інвалідів війни Збройних Сил
та учасників бойових дій
Лідія Хоменко,
голова Боярської міської організації
ветеранів війни та праці

КРАСУ ТВОРИМО ГУРТОМ
Несподіваних змін заз"
нала клумба на площі Пере"
моги поблизу Тарасівського
переїзду. Завдяки зусил"
лям досвідчених працівни"
ків дільниці благоустрою
клумба стала красивим
елементом міського дизай"
ну. Це стало можливим,
зокрема, завдяки допомозі
багатьох людей та організа"
цій.
Під час цих робіт з благоус
трою було використано різно
манітні оздоблювальні матері
али. Так, було використано
понад 4,5 т декоративного
щебеню,18 т землі та 20 т ще
пи, а також висаджено 32 кущі
декоративного ялівцю та 15
кущів спірею. Фрагменти
клумби було засіяно 6 кг насін
ня травосуміші. Для оздоблен
ня викладено 39 кв. м троту
арної плитки та 73 поребрика.
Колектив КП "БГВУЖКГ" та
особисто начальник управлін
ня Вадим Богуславський ви
словлюють щиру подяку керівникам
підприємств, які надали спонсорську
допомогу для благоустрою цієї клум
би: директору ПП "Вікторіяплюс"
Максиму Сергійовичу Коріню, заснов
нику ТОВ "Мелікс" Сергію Меліксето
вичу Артеняну, директору ТОВ "Ке
босЛіс" Олексію Дмитровичу Глу

щенку, генеральному директору ТОВ
"Газовик" Олегу Анатолійовичу Гло
бенку, керівнику ЖКП "Дніпрожитло
сервіс" Ігорю Володимировичу Яков
леву.
Результатом такої співпраці є здат
ність створювати красу, знаходити
можливість у наш нелегкий час сприя
ти благоустрою міста.

Прикро, що з усіх підприємств, роз
ташованих поблизу площі Перемоги,
не приєдналось до акції лише ТОВ
"Фора".
Це наше місто, це наш дім, тут має
бути чисто та красиво. І тому сподіва
ємось на співпрацю.
Адміністрація КП "БГВУЖКГ"

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПОВТОРНОГО ВІДСТЕЖЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Рішення 18 сесії міської ради VI скликання від 06 квітня 2012 року
"Про пайову участь замовників у розвитку інженерно"транспортної та соціальної інфраструктури м. Боярка"
Назва виконавця заходів з відсте"
ження: фінансовоекономічний відділ
виконавчого комітету Боярської міської
ради.
Цілі прийняття акта: забезпечення
збалансованого економічного і соці
ального розвитку міста
Тип відстеження: повторне відстеження.
Методи одержання результатів
відстеження: статистичні дані.
Дані та припущення, на основі яких
відстежувалася результативність, а та
кож способи одержання даних:
Відстеження результативності цього
регуляторного акта здійснювалося
шляхом аналізу надходження до місь
кого бюджету коштів від пайової участі
(внесків) замовників у розвитку інже

Показник
Повторне
Відхиленн
нернотранспортної та со
відстеження
я (+; ")
ціальної інфраструктури м.
Кількість укладених
12
Боярка.
договорів про пайову участь
замовників у розвитку
Кількісні та якісні зна"
та
чення показників резуль" інженернотранспортної
соціальної інфраструктури
тативності акта:
352378,24 грн.
Кількість коштів, що
надійшли протягом року
Кількісні показники пред
ставлені у порівнянні згідно
пов'язаних із залученням, розрахунком
з фактичними розмірами надходжень до
розміру, порядком оплати і викорис
міського бюджету від пайової участі (ба
танням коштів пайової участі у розвитку
зове відстеження  2012 рік; повторне
інженернотранспортної та соціальної
відстеження  2013 рік).
інфраструктури м. Боярка, які виника
Оцінка результатів реалізації ре"
ють у зв'язку із намірами щодо забудо
гуляторного акта та ступеня досяг"
ви земельних ділянок на території м.
нення визначених цілей:
Боярка.
Фінансово"економічний відділ
Основна ціль регуляторного акта 
виконавчого комітету
регулювання організаційних, правових,
Боярської міської ради
економічних та фінансових відносин,

КП «Боярка"Водоканал»
повідомляє:
Виконано роботи по чищенню ре
зервуарів чистої води на ВНС4,
ВНС5 та ВНС2 у с. Забір'я.
Замінено насосне обладнання на
двох артсвердловинах .
Виконано ремонт водоводу між
артсвердловинами № 3 і № 4 у с.
Забір'я 150 мм.
Виконано перевірку артсвердло
вин ВНС2,ВНС3,ВНС4,ВНС5 та
історичної частини м. Боярка до
літнього сезону.
Виконано ремонт насосного аг
регата в будівлі решіток на каналі
заційних очисних спорудах.
Виконано чистку пісколовки № 1
Виконано ремонт засувки 
80 мм в будівлі решіток.

КП «БГВУЖКГ»
повідомляє:
Робота з боржниками за жит"
лово"комунальні послуги триває.
Впродовж квітня 2014 року:
 подано 5 судових наказів про
стягнення заборгованості на суму
42360 грн.;
 кількість задоволених позовів за
гальною сумою 7993,90 грн.;
 інспекторами рознесено 198 по
переджень громадянам про забор
гованість за житловокомунальні
послуги та вивіз ТПВ;
 на засідання комісії при Бояр
ській міській раді запрошено 166
боржників;
 укладено 103 договора на виве
зення ТПВ;
 згідно із заявками мешканців
квартир до аварійнодиспетчер
ської служби управління надійшло
461 звернення, з них виконано 90 %;
 прибирання горищ, підвалів по
вул. Молодіжній, 69, 77; вул. Білого
родській, 41, 144; вул. Ворошилова,
23, 26; вул. Лінійній, 30;
 виконано 20 заявок з проведен
ня робіт по електропостачанню у
під'їздах  по вул. Молодіжній, 6, 12,
65, 74, 76, 77; вул. Лінійній, 28; вул.
Гоголя, 78, 52а, 78; вул. Білогород
ській, 23, 25; вул. Волгоградській,
20; вул. Дежньова, 5),
 проведено роботи по ремонту
двох ліфтових приміщень по вул. Бі
логородській, 25, п. 1, 3;
 виконано: ремонт сходів по вул.
Пастернака, 72; ремонт димоходу 
по вул. Крупської, 56; ремонт даху 
по вул. 50 років Жовтня, 1, 15, 7; по
вул. Молодіжній, 6, 8, 18а; по вул.
Жуковського, 4; по вул. Білогород
ській, 51/2; по вул. Сєдова, 9.
" Працівниками дільниці благо"
устрою підтримується належний
стан вулично"шляхової мережі
міста:
 прибирання прибордюрної час
тини доріг та побілка бордюрів по
вул. Молодіжній, Білогородській, 40
років Жовтня та продовжуються по
50 років Жовтня;
 зрізано 6 аварійних дерев та кро
новано 12 дерев;
 проведено реконструкцію клум
би на площі Перемоги (Тарасівський
круг);
 встановлено 7 дорожніх знаків та
нанесено дорожню розмітку (пішо
хідний перехід);
 запущено 2 фонтани;
 розпочато покіс зелених зон;
 в парку Шевченка встановлено
13 лавок;
 ведеться асфальтування по вул.
Шевченка, вже використано 20 тонн
асфальту.

Тут може бути
аа
аш
В
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л
к
ре
Телефон 47"079

Міські новини
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Конкурс
Виконавчий комітет Боярської
міської ради оголошує конкурс на
визначення суб'єкта оціночної діяль
ності, який буде залучений до про
ведення незалежної оцінки об'єктів
нерухомого майна, які перебувають
у власності територіальної громади
міста Боярка.
Назва об'єкта: комунальна влас
ність територіальної громади міста
Боярка  котельня за адресою:
м. Боярка, вул. Білогородська,
53 (приміщення).
Балансоутримувач: КП "БГВУЖКГ"
До участі в конкурсі можуть бути
допущені суб'єкти оціночної діяль
ності, які діють на підставі сертифі
катів суб'єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону Украї
ни "Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяль
ність в Україні", якими передбачено
здійснення практичної діяльності з
оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями у межах
цих напрямів, що відповідають
об'єкту оцінки.
Кінцевий термін подання заяв,
пропозицій учасників конкурсу "
04.06.2014 р.
Суб'єкти оціночної діяльності в за
печатаному конверті подають для
розгляду конкурсною комісією нас
тупну конкурсну документацію:
 заяву на участь у конкурсі за
встановленою формою;

 нотаріально засвідчені копії уста
новчих документів;
 копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна;
 копію сертифіката суб'єкта оці
ночної діяльності, виданого претен
денту Фондом державного майна
України, завіреного суб'єктом оці
ночної діяльності;
 інформацію про суб'єкта оціноч
ної діяльності (документ, який міс
тить відомості про претендента що
до його досвіду роботи, кваліфікації
та особистого досвіду роботи оці
нювачів, які працюють у його штат
ному складі та додатково залуча
ються з ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна
тощо).
Конкурсні пропозиції суб'єкта оці
ночної діяльності подається у запе
чатаному конверті і має містити про
позицію щодо вартості виконання та
умови оплати робіт, калькуляції вит
рат, пов'язаних з виконанням робіт,
а також терміну виконання робіт, як
що він не визначений в інформації
про проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться 06 червня
2014 року об 11:00 в приміщенні Бо3
ярської міської ради за адресою: м.
Боярка, вул. Білогородська, 13, те3
лефон для довідок: (04598) 413550.

УПЦ КП, що бу"
дується на тери"
торії Пожежно"
рятувальної час"
тини № 33 у Бо"
ярці, протоієрей
Павло Найденов
та другий свяще"
ник храму " ієрей
Максим Кравчук
взяли участь у
пам'ятних захо"
дах, присвячених
вшануванню ге"
роїв"ліквідаторів
аварії на Чорно"
бильській АЕС.
Разом з ветеранами
служби Пожежної охорони,
які брали безпосередню
участь у ліквідації аварії,
священики відвідали зна
кові і пам'ятні для цих геро
їв
місця,
молитовно
пом'янули тих ліквідаторів,
хто вже відійшли у вічність,

25 квітня біля пам'ятного знаку жер"
твам Чорнобиля Києво"Святошинсько"
го району відбулись урочистості на
честь героїв"ліквідаторів, які віддали
своє життя у боротьбі з мирним ато"
мом.
Ієромонах Флавіан, клірик СвятоМи
хайлівського храму, поблизу з яким вста
новлено пам'ятний знак, відслужив пана
хиду за загиблими. Символічно, що цього
річне вшанування загиблих ліквідаторів
відбулося на Світлому
тижні, коли під час бо
гослужінь
співають
тропар
Великодня
"Христос воскрес із
мертвих,
смертю
смерть подолав і тим,
хто у гробах, життя
дарував".
Пожежники, які пер
шими взяли на себе
удар
розбурханої
атомної стихії, віддали
своє життя за усіх нас.
І про це слід пам'ятати
наступним поколін
ням. На цьому наголо
сив секретар Бояр
ської міської ради
Ярослав Яник.
Від імені чорнобиль
ців перед присутніми
виступив
голова

віддали шану героїчному
подвигу пожежних, які взя
ли на себе перший і най
тяжчий удар катастрофи.
Дуже приємним і цікавим
було знайомство із люди
ноюлегендою, генералом
майором внутрішньої служ
би у відставці, колишнім
начальником управління
пожежної охорони МВС
УРСР Пилипом Десятніко
вим.
Спілкуючись із ветерана
ми, слухаючи їхні спогади,
власну історію тих днів, ро
зумієш, що герой у всьому
подібний до звичайної лю
дини. Єдиною рисою, якою
він відрізняється від інших
людей, є його загострене
почуття обов'язку. І цей
обов'язок не дає йому мож
ливості залишатися осто
ронь чужої біди.
Ієрей
Максим Кравчук

АКТИВІСТИ ЗУПИНИЛИ ПОРУШНИКА
26 квітня біля Бо"
ярського
будинку
культури було за"
тримано водія у ста"
ні
наркотичного
сп'яніння.
Це сталося завдяки
уважності небайдужих
і активних жителів міс
та. За словами оче
видців, водій автомо
біля, який перевозить
хлібобулочні вироби,
привернув увагу неа
декватною поведін
кою на дорозі. На
щастя, водій  35річ
ний чоловік, житель
Малютянки  сам зу
пинив машину, щоб
зайти до магазину.
Активісти зреагували
швидко і затримали водія.
Співробітники ДПС Киє
воСвятошинського райо
ну, викликані на місце події,
відвезли водія до Київсько
го обласного наркологічно
го диспансеру для нарко
логічного освідування.

Результати освідування
підтвердили підозру акти
вістів  водій і справді пере
бував під впливом нарко
тичних речовин і сам зі
знався, що споживав кана
біс.
Зрозуміло, що порушни
ком далі будуть займатися
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ПОМ'ЯНУЛИ ГЕРОЇВ"
ЛІКВІДАТОРІВ

ВШАНУВАЛИ ЧОРНОБИЛЬЦІВ

На запрошення заступ"
ника начальника Голов"
ного управління ДСНС
України у Київській об"
ласті по зоні відчуження
та зоні безумовного
(обов`язкового) відсе"
лення Сергія Окатова,
настоятель храму на
честь ікони Божої Матері
"Неопалима
Купина"
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відповідні органи. Нині,
згідно з чинним законо
давством, співробітники
ДПС КиєвоСвятошинсько
го району мають передати
до суду матеріали цієї
справи .

Боярської міської організації "Союз Чор
нобиль Україна" Юрій Івченко.
В урочистостях взяли участь учні Бояр
ських ЗОШ № 1 та № 2. Вокальний ан
самбль "Сузір'я" під керівництвом Алли Бі
бік виконав пісню, присвячену Чорнобиль
ській трагедії.
Продовжився захід у КЗ "Боярський бу
динок культури", де вихованці студій бу
динку культури приготували для усіх при
сутніх літературномузичну композицію.

МУЗИКА, ЯК СОНЦЕ, ГРІЄ НАМ СЕРЦЯ
29 квітня цього року в примі"
щенні Боярської ЗОШ № 5 від"
бувся щорічний звітний концерт
Боярської дитячої школи мис"
тецтв. Цього разу концерт був
ювілейний, адже мистецький
заклад відзначав своє 45"річчя.
Нині штатний розклад школи на
раховує 66 працівників, з яких 53 
викладачі, в тому числі 19  колишні
випускники.
Так склалося, що в школі сформу
валися три прошарки викладацько
го та адміністративнотехнічного
складу. Цей своєрідний фундамент
забезпечує успішні взаємовідноси
ни в колективі, ефективну мистець
ку, музичну освіту. Перший проша
рок  мудрі, талановиті, виважені
люди, професіонали в своїй справі 
В. І. Демянишин, В. В. Демяниши
на, О. О. Каптюрова, І. Є. Лосєва, Н.
О. Гаврилова, Л. І. Берчук, В. В. Сан
дул. Вони доклали багато зусиль,
щоб у школі діяв сильний мистець
кий колектив.
Другий  це наймасовіша частина
викладачів. Вони, маючи вже знач
ний досвід, продовжують виявляти
високу активність, генеруючи й реа
лізуючи новаторські ідеї. Це  О. Б.
Бережна, Т. З. Боженко, О. Д. Бара
новська, І. О. Важеніна, Ю. Й. Ба
бенко, Г. Е. Гончарова, Н. В. Єдако
ва, І. Л. Корольова, В. Б. Балик, Н. В.
Кревська, О. І. Кривонос, О. В. Кри
вобок, В. Ф Вишняк., О. З. Литви
ненко, Н. В. Мельникова, Г. Г. Біло
церківська, А. Т. Москалюк, С. В.
Лапко, Л. А. Савчук, І. М. Соколов
ська, І. А. Химчук, О. Б. Чекерис, О.
О. Каплун, Л. М. Шалашова, В. С.
Негода, І. М. Павлюк, О. В Каптю
ров., О. А. Кузнюк, С. І. Слюсарєва,
Л. І. Гобарєва, М. М. Даценко, О. П.
Наконечна, К. Г. Романенко, Л. П.
Філіпова. Особлива вдячність  заві
дуючій навчальною частиною Л. В.
Пономаренко
І третя частина колективу  молоді
викладачі, які прийшли в школу,
щоб продовжувати викладацьку,
мистецьку історію школи. Це  І. В.
Демянишина, Ю. В. Шуляренко, О.
В. Марков, О. І. Давиденко, І. О.
Ільяшенко, М. В. Кашук, Д. О. Коро
вай, М. В. Кузнюк, Р. М. Махлай, Н.
О. Мельниченко, Н. О. Олексієнко,
Ю. В. Бенідовська, Ю. М. Василен
ко, Н. В. Прокопчук, О. Ф. Романчук,
О. А. Бурлика, О. В. Стась.
Весь колектив мистецького за
кладу під чуйним керівництвом ди
ректора школи І. О. Кузьменко до
кладає зусиль, щоб виховати висо
кодуховних, добрих, творчих, ро
зумних, цілеспрямованих та патріо

тичних громадян нашої України.
У ювілейному концерті брали
участь не тільки учні школи, а й учи
телі, що засвідчило спадковість по
колінь мистецького закладу, який у
1969 році з'явився в Боярці як пер
ший осередок музичної освіти.
За ці роки школа випустила сотні
обдарованих дітей, які виявляли ус
піхи на міжнародних, всеукраїн
ських та регіональних конкурсах.
Ювілейний концерт презентував
широку амплітуду мистецьких мож
ливостей школи, де віднедавна діє і
хореографічне відділення. Пере
повнена зала не могла вмістити гля
дачів, серед яких чільне місце посі
дали колишні викладачі, учні, а най
масовіша аудиторія  батьки, які
завжди є активними учасниками
музичної освіти дітей.
У продуманій концертній програ
мі, що передбачала близько 30 но
мерів, насамперед, віддавалася пе
ревага колективним виступам. Ко
ли сипонули на сцену хор молод
ших класів, хор хлопчиків, а згодом
вишикувався хор старших класів,
висока масовість розвитку музичної
культури в Боярці стала незапереч
ною, адже сцена не могла вмістити
всіх учнів школи. Доповнювали кар
тину оркестр народних інструмен
тів, ансамблі скрипалів, гітаристів,
баяністів, танцюристів, вокалістів.
Серед останніх сльози викликав ві
домий і на теренах зарубіжжя ан
самбль "Домісолька" (керівник В.
Балик), композиція якого "Не заби
райте сонце у дітей" виявилася пе
реконливим закликом проти війни,
розгорнутої російським агресором
на українській землі. У цьому щем
ливому контексті сприймався твір
Лео Деліба "Глорія", виконаний хо
ром старших класів (керівник І. Де
мянишина) та пісня першого дирек
тора школи Віталія Демянишина на
слова Володимира Самійленка "Ук
раїні" у виконанні Олексія Кулаков
ського.
Якщо доповнити цю картину вис
тупами домристів, саксофоністів,
віолончелістів, піаністів, балалаєч
ників, ударників, то можемо сміли
во назвати ювілейний концерт
справжнім фестивалем талантів 
учнів і викладачів.
"Viva мистецтво!" заспівав на за
вершення вокальний ансамбль, ке
рований В. Балик. Це гімн школи,
який відобразив піднесену атмо
сферу концерту, це перемога Музи
ки, в якій "любов і туга, це  саме
життя".
Вікторія Балик,
Ніна Харчук
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8 травня 2014 року

Витяг з додатку № 10 до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 квітня 2012 року № 66 (із змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії)

Звичайні та спеціальні виборчі дільниці, утворені на постійній основі,
що відносяться до одномандатного виборчого округу № 96 КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ Києво"Святошинський район

ЗВИЧАЙНІ ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ
№
виборчої
дільниці

Адреса приміщення
для голосування

Межі виборчої дільниці
м. Боярка  вул. Сільгосптехнікум, вул. Територія технікум

вул.
Сільгосптехнікум, 2,
м. Боярка, Києво
Святошинський рн,
Київська обл., 08150

320563

Чисель"
ність вибор"
ців

Місцезна"
ходження

Коледж,
їдальня

449

м. Боярка  вул. Агрономічна, вул. Декабристів, 19  53; вул. Зелена, вул. Зелений тупік, вул. Комсомольська, вул. Лисенка, 13,
вул. Шевченка, 82,
15  15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29а, 31, 35, 37/10, 70/8  148; вул. Матросова, вул. Некрасова, вул. Фестивальна, вул. Франка, 64 м. Боярка, Києво
Будинок
320564  64/1, 66, 68  70а, 72  192/2; вул. Шевченка, 84  92, 98, 100  193; пров. Байкальський, пров. Волинський, пров. Зелений, пров. Святошинський рн, культури, зал
Матросова, пров. Озерний, пров. Радгоспний, тупик Зелений, тупик Іванівський
Київська обл., 08150
м. Боярка  вул. Амбулаторна, вул. Артилерійська, вул. Васильківська, вул. Горького, вул. Декабристів, 3  17/6; вул. І Піщана,
вул. ІІ Піщана, вул. Київська, 1  27; вул. Крилова, вул. Лікарняна, вул. Набережна, вул. Першотравнева, вул. Піонерська, вул.

вул. Самійленка, 2,

1617

Навчально
виробничий
комбінат,
їдальня

1327

м. Боярка  вул. Азовська, вул. Вокзальна, вул. Жовтнева, 1  33/3, 35  35/4, 37; вул. Київська, 29  90, б/н; вул. Кібенка, 3  45;
вул. Вокзальна, 2,
вул. Кооперативна, вул. Лугова, вул. Пролетарська, вул. Східна, пров. Базарний, пров. Вокзальний, пров. Київський, пров. м. Боярка, Києво
320566 Криворізький, пров. Пролетарський
Святошинський рн,
Київська обл., 08150

СЕС, актова
зала

1082

м. Боярка  вул. Баумана, вул. Білогородська, 1, 3, 5, 7, 15/2, 19, 19/3  19/16; вул. Богданівська, вул. Жовтнева, 34, 36, 38109,
вул. Жовтнева, 49,
б/н; вул. Комсомольців 20х років, вул. Лісна, вул. Лісодослідна, вул. Новобогданівська, вул. Паркова, вул. Садова, 4  43/1; вул.
м. Боярка, Києво
320567 Хрещатик, 1/1  52/1, 54/1  82, 83/2, 85, 87, 95  97, 101  103; пров. Білогородський, пров. Житомирський, пров. Жовтневий, Святошинський
рн,
пров. Кримський, пров. Лісний, пров. Малий, пров. Парковий, пров. Полтавський, пров. Сосновий, пров. Сумський, тупик Київська обл., 08150
Білогородський

ЗОШ № 2,
фойє

1420

м. Боярка  вул. Будаївська, вул. Будьоного, вул. Вишнева, вул. Деснянська, вул. Загородня, вул. Зоряна, вул. Кібенка, 47/35 
вул. Лисенка,
158; вул. Лисенка, 3  12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32  34а, 36, 38  68/9; вул. Нова, вул. Польова, вул. Прорізна, вул.
11/23, м. Боярка,
Сонячна,
вул.
Тарасівська,
вул.
Шевченка,
4

83а,
93

97/1,
99;
вул.
Ягідна,
вул.
Ясна,
пров.
Донбаський,
пров.
Харківський,
пров.
Києво
320568
Читинський
Святошинський рн,
Київська обл., 08150

ЗОШ № 1,
їдальня

1115

Бібліотека,
фойє

2169

м. Боярка, Києво
320565 Самійленка, вул. Франка, 2/2  63, 65  65а, 6767а, 71; пров. Васильківський, пров. Лікарняний, пров. П'ятигірський, пров. Святошинський
рн,
Старий, тупик Вітвистий, тупик Набережний

Київська обл., 08150

м. Боярка  вул. Волгоградська, вул. Герцена, вул. Гоголя, 64/24  76/5, 79  89; вул. Дачна, вул. Зеленогірська, вул. Іркутська,
вул. Коротка, вул. Лазо, вул. Леніна, 92, 99  109/1; вул. Молодіжна, 71, 73, 75, 77, 84110/2; вул. Печерська, вул. Полярна, 2  9а,

вул. Молодіжна, 77,

м. Боярка, Києво
320569 11  44а; вул. Сахалінська, вул. Сєдова, 40, 44  75/2; вул. Уральська, вул. Хрещатик, 54, 82/1  82/2, 84, 86б, 88  94/3, 98, 104  Святошинський
рн,
177а; вул.40 років Жовтня, 53  53а, 78  118;

Київська обл., 08153

м. Боярка  вул. Білогородська, 21, 23  25, 27; вул. Гоголя, 58;

вул. Білогородська,
23, м. Боярка, Києво ЦТМ “Обе
Святошинський рн, ріг”, каб. № 7
Київська обл., 08150

320570
м. Боярка  вул. Білогородська, 17  17/2, 19а, 126  132, 136  142, 150; вул. Бульварна, 1  30, 32  62/29; вул. Гоголя, 37, 39/1 
39/2, 41  56, 78; вул. Дежньова, 2, 5, 12  42, 44  46, 50; вул. Заводська, 4  21/18, 26  31; вул. Коваленка, вул. Космонавтів, вул.

вул. Леніна, 62, м.

Боярка, Києво
320571 Леніна, 64  91/19, 93  97/17; вул. Лінійна, 3  24/1, 29, 3136; вул. Московська, 49/14  61/4; вул. Полярна, 10; вул. 40 років Святошинський
рн,
Київська обл., 08150

Жовтня, 54/2  74/2; вул. 8 Березня
м. Боярка  вул. Білогородська, 41, 43, 45, 49, 51  51 к. 5, 57/3, 63, 144; вул. 12 лінія

ЗОШ № 3,
їдальня

2142

вул. Молодіжна, 76,
ДЮСШ,
м. Боярка, Києво
спортивний
Святошинський рн,
зал
Київська обл., 08153

320572

1879

1856

м. Боярка  вул. Білогородська, 134а; вул. Будівельна, вул. Бульварна, 6472, 73/176, 76/293; вул. Газова, вул. Дежньова, 43,
вул. Сєдова, 7, м. НВК “Гімназія
4749, 50/6166, 7072; вул. Заводська, 3451; вул. Індустріальна, вул. Капітальна, вул. Лінійна, 3984/15; вул. Молодіжна, 67, 70,
Боярка, Києво
ЗОШ” І ст.”,
320573 7272а, 74, 76; вул. Світлогорська, вул. Сєдова, 312/1, 1438/2, 42; вул. 16 лінія, вул. 5 лінія
Святошинський рн,
фойє
Київська обл., 08150

2201

м. Боярка  вул. Білогородська, 2, 4, 6, 814, 16, 18, 2020а, 22, 26, 2940, 42, 44, 46а 48, 50, 5256, 58/160, 150б; вул.
вул. Леніна, 30, м.
Бульварна, 31, 73, 76/1; вул. Б.Хмельницького, 172/27; вул. Ватутіна, вул. Воз'єднання, вул. Гоголя, 336, 3838/14, 40/7; вул.
Громова, вул. Дежньова, 3, 10, 68; вул. Дніпровська, вул. Енгельса, вул. Заводська, 22; вул. Кавказька, вул. Кірова, вул. Леніна,
Боярка, Києво
320574 1/4928, 46; вул. Ленінградська, вул. Лінія 25, вул. Миру, вул. Мічуріна, вул. Молодіжна, 64, 66, 68; вул. Московська, 347/10; вул.
Святошинський рн,
Радянська, вул. Садова, 45169; вул. Свободи, вул. Фрунзе, вул. Чкалова, вул. 40 років Жовтня, 334, 39/5443; пров. Київська обл., 08150
Артеківський, пров. Кавказький

1840

БГВУЖКГ,
актова зала

м. Боярка  вул. Білогородська, 6262/48, 66124/53; вул. Калініна, вул. Квіткова, 114; вул. Короленка, 355, 57/157/2; вул. Крупської,
вул. Леніна, 3345, 4759; вул. Лесі Українки, вул. Лєрмонтова, вул. Молодіжна, 55/1, 7, 1112, 1352, 56, 58, 6062/2, 76а, 83, 122; вул.
Островського, 366; вул. Партизанська, вул. Пастернака, 131, 33, 3537, 95б; вул. Проектуєма, вул. Пушкіна, 5/3556; вул. Рєпіна, 152,
320575 56, 60; вул. Саксаганського, вул. Тургенєва, вул. 40 років Жовтня, 37; пров. Руднєва

вул.
Б.Хмельницького,
57а, м. Боярка,
Києво
Святошинський рн,
Київська обл., 08150

ЗОШ № 5,
їдальня

м. Боярка  вул. Боженка, вул. Б.Хмельницького, 74/2, 83105; вул. Ворошилова, 23; вул. Жуковського, 114/2; вул.
Залізнична, вул. Котовського, вул. Магістральна, вул. Маяковського, вул. Молодіжна, 1а 4, 6, 810, 12/2; вул. 50 років
320576 Жовтня, 18; пров. Банний, пров. Затишний

вул. Молодіжна,
12/2, м. Боярка,
Києво
Святошинський рн,
Київська обл., 08153

гуртожиток
БГВУЖКГ,
актова зала

м. Боярка  вул. Богунського, вул. Б.Хмельницького, 110  131, б/н; вул. Ворошилова, 122, 23/1236/108Б; вул.
вул.
Дзержинського, вул. Жуковського, 2439; вул. Квіткова, 1732; вул. Колгоспна, вул. Короленка, 5656/1, 5873; вул. Дзержинського, 28,
Коцюбинського,
50,
5471/17;
вул.
Островського,
72;
вул.
Пастернака,
32,
34,
3994/45,
96/42139;
вул.
Петровського,
вул.
м. Боярка, Києво
320577
Рєпіна, 55, 5759, 60/278; вул. Серафимовича, вул. Таращанська, вул. Толстого, вул. Фурманова, вул. Чапаєва, вул. Святошинський рн,
Черешнева, вул. Чернишевського, 2222/22, 24, 2626/3, 28, 30, 32, 34/2, 36, 5161/13; вул. Щорса, вул. Яблунева, 1736;
Київська обл., 08150

ЗОШ № 4,
фойє, 2й
поверх

2065

м. Боярка  вул. Б.Хмельницького, 74, 74/2282; вул. Коцюбинського, 149, 51; вул. Пушкіна, 12/73; вул. Чернишевського, 2
вул. Богдана
НВК “Гімназія
Хмельницького, 57а,
21, 23, 25, 27, 29, 3131/1, 33, 35, 3743; вул. Яблунева, 113; вул. 50 років Жовтня, 1071а;
м. Боярка, Києво
ЗОШ” І ст.”,
321403
Святошинський рн,
фойє
Київська обл., 08150
м. Боярка  вул. Білогородська, 134; вул. Лінійна, 28, 30; вул. Молодіжна, 55, 57, 59, 63, 65, 69; вул. Сєдова, 13;

321404

вул. Сєдова, 7, м.
Боярка, Києво
Святошинський рн,
Київська обл., 08150

1850

2262

1264

2190
ЗОШ № 5,
фойє

СПЕЦІАЛЬНІ ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ
№
виборчої
дільниці

320643

Адреса
(місцезнаходження)
закладу чи установи

Назва закладу чи установи
Боярська центральна районна лікарня

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ
Відділом ведення Державного ре"
єстру виборців Києво"Святошин"
ської райдержадміністрації прово"
диться робота з виборцями та тери"
торіальною громадою, органами
місцевого самоврядування, суб'єк"
тами надання відомостей періодич"
ного поновлення, яка направлена
на виготовлення якісних та досто"
вірних списків виборців, щоб кожна

людина могла реалізувати своє
право голосу на призначених Поза"
чергових виборах Президента Ук"
раїни, що відбудуться 25 травня
2014 року.
Громадяни України до 18 травня мо
жуть звернутися до відділу ведення
Державного реєстру виборців за міс
цем реєстрації та перевірити достовір
ність інформації про себе або членів
своєї сім'ї. Тому запрошуємо всіх ба
жаючих проголосувати звернутись що
до перевірки своїх даних або будьяких
виправлень та їх усунення до відділу

вул. 40 років
Жовтня, 51, м.
Боярка, Києво
Святошинський рн,
Київська обл., 08150

ведення Державного реєстру вибор
ців, який знаходиться за адресою:
м. Київ, просп. Перемоги, 126, тел.
(044) 4241049, робочі дні пнпт з
8:3017:00, обід 13:0013:30. При собі
мати: паспорт та його ксерокопію (за
його відсутності  тимчасове посвід
чення громадянина України).
Громадяни України, а також грома
дяни з Автономної Республіки Крим
зможуть проголосувати 25 травня, ско
риставшись процедурою тимчасової
зміни місця голосування згідно Поста
нови Центральної виборчої комісії №

Чисельність виборців на
момент утворення виборчої
дільниці

445

893 від 13 вересня 2012 року.
Виборці, які хочуть віддати право го
лосу в місцевості, де знаходяться в
день проведення виборів, мають заз
далегідь проінформувати про своє ба
жання обрану найближчу окружну ви
борчу комісію або звернутися до відді
лу ведення Державного реєстру ви
борців.
Начальник відділу ведення
Державного реєстру виборців
Л. С. Данченко

¡ÓˇÍ‡


На варті

8 травня 2014 року
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МИТЦІ ТА АРМІЯ – ЄДИНІ
Поєднати Північ з Півднем
та Захід зі Сходом, показа"
ти, що Україна одна"єдина
для усіх українців. Такі ам"
бітні та благородні наміри
мають учасники мистецько"
го проекту "Народна філар"
монія".
Концертизустрічі митців з
військовими вже відбулися у
військових частинах Збройних
Сил України на Чернігівщині,
Миколаївщині, Одещині, Сум
щині, Полтавщині, Київщині,
Львівщині та Рівненщині.
Незручності від ночі, прове
деної в автобусі, бліднуть у по
рівнянні з позитивним заря
дом від спілкування з військо
вими. Різні люди, але однаково
відкриті для пісні та поетично
го слова. Різні роди військ, але
однакова святість для усіх 
наша Україна.
Нині вже можна говорити
про ядро учасників, які у скла
ді кількох екіпажів несли мис
тецтво у воїнські маси. Пере
важна більшість візитів до ар
мії відбувалася під духовною
опікою настоятеля СвятоПок
ровського храму отця Димит
рія Присяжного. До речі, його
завжди супроводжує велика
підтримка парафіян храму та
небайдужих жителів Боярки,
які своїми пожертвами та гос
тинцями дбали про солдати
ків, відірваних від рідного до
му.
Щоразу організатори візитів
до армії дізнавалися про пот
реби військових і намагалися
їх задовольнити. Підтримати
українську армію зголосилось
чимало активістів: повний мік
роавтобус з продуктами, не
обхідними речами для побуту
прибув з Черкаської області;
окремі доброчинці передали
для моряків електрочайники
та праски (жителі сіл Шполян
ського району Черкаської об
ласті, колектив ТОВ "ІНТЕР
ПАП"); парафіяни православ
них церков передали святкові
кошики з пасками та крашан
ками (Володимирський собор,
церква Миколи Святоші м. Ки
єва, СвятоПокровський храм
м. Боярка Київської області);
окремі громадяни  слухачі Ук
раїнського радіо передали
свої пожертвування для вій
ськовослужбовців.
І Великдень, і травневі свята
в армії супроводжувалися щи
рим єднанням. Дарували свою
творчість народна артистка

України Раїса Недашківська,
лідери гурту "ТаРута", заслу
жена артистка України Леся
Горова, публіцист і бард Воло
димир Гонський, кобзар і наш
земляк Тарас Компаніченко та
багато інших.
За час мистецьких зустрічей
військові й митці не лише по
ріднились, а й спільно переда
вали з рук в руки улюблений
солдатський інструмент  гіта
ру. Так, дружні музичні діалоги
з військовими проводила член
Національної спілки письмен
ників України боярчанка Тетя
на Володай. Їй у відповідь Ро
ман Сухий з Миколаївської
авіаційної частини виконав
кілька духовних пісень, а вже в
Одесі до гітари долучився міс
цевий віртуоз, соліст Одеської
обласної філармонії Дмитро
Пєчкін.
Щирими оплесками супро
воджувались виступи лідерів
гурту "ТаРута"  Олени та Єв
гена Романенків. Їх запальні
пісні, ритмічні мелодії та фоль
клорні наспіви надихали гля
дачів на співи і танці. Спеці
ально для моряків вони вико
нали українську народну пісню
про військових на кораблі.

конання пісні про "Капітана"
трьома мовами. Керувала усім
незмінна ведуча концертних
заходів, співачка, лауреат
Міжнародних конкурсів та
ідейний натхненник "Народної
філармонії" Руслана Лоцман.

Міжнародному благодійному
фонду "Відкрий Україну", зав
дяки якому відбулись ці теплі
зустрічі. Низький уклін усім
благодійникам, а також тим
людям, від кого залежало ус
пішне проведення заходів: во

Радісними усмішками ясніли
обличчя наших захисників у
той момент, коли їм було вру
чено листи від київських дітей
з театру пісні "Ладоньки" та
ніжні послання від студенток
КорсуньШевченківського пе
дучилища. Ці листи солдати
"заробляли" прямо на сцені,
розповідаючи вірші, співаючи
пісні, танцюючи.
Яскравим спільним номе
ром, в якому брали участь ар
тисти "Народної філармонії" і
військовослужбовці, стало ви

Київським солдатам своє
мистецтво дарували: активний
громадський діяч, публіцист і
бард, ведучий Євромайдану
Володимир Гонський, заслу
жений діяч мистецтв України
Ірина Кириліна, заслужені ар
тисти України  ансамбль "Гор
лиця", лідер гурту "Божичі" Ва
лерій Гладунець, студентки
КНУКіМ Саша Міськова та Алі
на Самофалова, шестирічна
Катруся Проворова.
Окрема подяка  основним
спонсорам поїздки на Південь 

дію боярчанину Анатолію Вя
лову, звукорежисеру Олексан
дру Лоцману, журналістці Оле
ні Мокренчук, кореспонден
там "Еспресо.ТВ" та "Спіль
но.ТВ", які забезпечили фото
та відеозйомку заходів, акти
вістам "Автодозору".
Не менш цікавими та зво
рушливими для митців та на
ших захисників стали зустрічі
14 травня 2014 р., що відбу
лись на Чернігівщині, Сумщи
ні, Полтавщині, Львівщині та
Рівненщині . І хоч всі ми звик

БУДНІ РЯТУВАЛЬНИКІВ
18
квітня
2014 року о 14
год. 03 хв. до
оперативно
рятувальної
служби у Киє
воСвятошин
ському районі
надійшло пові
домлення про
пожежу на 13
лінії у Боярці.
Спалахнула бу
дівля приватної
одноповерхо
вої сауни. На
місце події виї
хав черговий
караул 33ДПРЧ м. Боярка. Станом
на 15 год. 25 хв. пожежу було лікві
довано. Вогнем знищено крівлю
будинку на площі 124 м. кв. Причи
на пожежі встановлюється.
26 квітня 09 год. 46 хв. надійшло
повідомлення про пожежу у Боярці
по вул. Шевченка 88, де загорівся

автомобіль ЗАЗ. На місце події виї
хав черговий караул 51ДПРП м.
Боярка. Станом на 09 год. 54 хв. по
жежу було ліквідовано. Вогнем
пошкоджено двигун автомобіля.
Причина пожежі  коротке зами
кання електропроводки в двигуні
автомобіля.

ли в ці дні разом з друзями хо
дити в ліс на шашлики, цього
року артисти "Народної філар
монії" зустрічали "травневі
свята у армії", поруч з кращи
ми своїми побратимами 
справжніми патріотами, які
стоять на сторожі рідного
краю.
"Ніби в казку потрапили всі
ми, адже ніхто з артистів не
мав подібних концертів у тако
му дивному поліському краю,
серед зеленого лісу",  про це
говорила народна артистка
України, легендарна актриса
українського кіно Раїса Не
дашківська, яка відома світу як
головна героїня Мавка "Лісо
вої пісні" за мотивами Лесі Ук
раїнки.
Серед великих хвиль емо
цій, що розливались в серцях
митців та військових, найбіль
ше запам'яталось наше спіль
не виконання історичної "Там,
під Львівським замком…", ко
ли весь зал стоячи вшанову
вав загиблих героїв України.
Приємно, що до цього куль
турнопросвітницького заходу
долучились солісти Львівської
опери Анастасія та Микола
Корнутяки.
Нехай і надалі з нами буде
сонячне сяйво братерської
любові та єдності думок і мо
литов.
Руслана Лоцман,
координатор проекту
"Народна філармонія"

ПЛАН ТРЕНУВАНЬ " ВИКОНАНО
28 квітня співробітники Києво"
Святошинського районного відді"
лу ГУ ДСНС України у Київській об"
ласті, згідно з планом"графіком
проведення спеціальних об'єкто"
вих навчань і тренувань, провели
протиаварійні тренування на філії
"Газтехніка" ПАТ "Київоблгаз" у
Боярці.
Навчання були присвячені відпра
цюванню дій працівників при виник
ненні пожежі. План тренувань вико
нано вповні.
У присутності керівництва АЗС осо
бовий склад відпрацював дії у відпо
відності з обраним сценарієм ПЛАСу
(план локалізації та ліквідації аварій
них ситуацій та аварій). У рамках нав
чання працівники АЗС удосконалили
вміння користуватися вогнегасниками та
здали тести на знання вимог цивільного за
хисту.

На завершення тренування співробітники
РВ провели додатковий інструктаж з дот
римання правил пожежної безпеки. За
гальна оцінка тренування  "добре".
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20, 06:40 Гість студії
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20, 08:40 Гість студії
09:00 Підсумки дня
09:30 Погода
09:50 Не вір худому куха
рю
10:25 Українського роду
10:40 ГРОМАДСЬКЕ ТЕ
ЛЕБАЧЕННЯ
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Погода
12:30 Т/с "Монте Крісто"
(1)
13:45 Дорослі ігри
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агро
сектор
15:00 Новини
15:15 Брифінг Кабміну
України
15:30 Погода
15:50 Вікно в Америку
16:20 ГРОМАДСЬКЕ ТЕ
ЛЕБАЧЕННЯ
17:30 Про головне
18:00 Погода
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18:05 Діловий світ
18:20 Новини
18:50 ЧасЧ
19:00 Передвиборні агі
таційні програми канди
датів на пост Президента
України
19:55 ГРОМАДСЬКЕ ТЕ
ЛЕБАЧЕННЯ
20:50 Діловий світ
21:00 Підсумки дня
21:30 Погода
21:40 Шустер Lіve. Будні
22:55 Трійка, Кено, Се
кунда удачі
23:00 Підсумки
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Від першої особи

“1+1”
06:00 "ТСНТиждень"
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з "1+1"
10:00 "Шість кадрів"
10:40 Х/ф "Жінка, яка спі
ває" (1)
12:25 Т/с "Величне сто
ліття. Роксолана" (1)
14:35 Х/ф "Білий тигр"
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль"
(1)
19:30 ТСН
20:40 "Секретні матеріа

ли"
20:55 "Чистоnews"
21:10 Т/с "Кураж"
22:20 "Гроші"
23:40 ТСН
00:05 Т/с "Наполеон"

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення
Мухтара2"
07:00 Новини
07:15 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:20 "Ранок з ІНТЕРом"
10:00 Т/с "Так далеко, так
близько"
12:00 Новини
12:25 Т/с "Так далеко, так
близько"
14:00 Новини
14:20 Т/с "Так далеко, так
близько"
15:15 "Жди меня"
17:45 Новини
18:05 Токшоу "Стосуєть
ся кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Дорога додо
му"
00:10 Х/ф "Поліцейський
з БеверліХіллз3"

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Маша і вед
мідь" (1)
06:50 М/с "Шоу Гарфіл
да" (1)
07:20 М/с "Лалалупси"
(1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Черепашки 
мутантиніндзя" (1)
08:45 М/с "Тімон і Пумба"
(1)
09:10 М/ф "Сердиті
пташки" (1)
09:30 М/с "Маша і вед
мідь" (1)
10:00 Єралаш
11:10 Одна за всіх
13:30 6 кадрів
14:50 Віталька
15:55 Даєш молодь!
17:15 Т/с "Кухня" (1)
18:10 Т/с "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Країна У
22:00 6 кадрів
23:00 Т/с "Світлофор" (2)
00:00 Дурнєв+1

ICTV
04:55 Служба розшуку ді
тей
05:00 Світанок
06:00 Надзвичайні нови
ни. Підсумки з К. Стогні
єм

06:50 Факти тижня з О.
Соколовою (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Т/с "Диверсант. Кі
нець війни"
12:45 Факти. День
13:15 Т/с "Диверсант. Кі
нець війни"
15:45 Факти. День
16:15 Т/с "Диверсант. Кі
нець війни"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні нови
ни з К. Стогнієм
20:15 Дістало!
21:20 Свобода слова з А.
Куликовим
00:20 Х/ф "Червоні хвос
ти" (2)

СТБ
05:20 "Чужі помилки. По
хована живцем"
06:00 "Усе буде добре!"
07:50 "Неймовірна прав
да про зірок"
08:50 Х/ф "Політ метели
ка" (1)
12:45 "Слідство ведуть
екстрасенси"
13:40 "Битва екстрасен
сів13"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна прав
да про зірок"
19:55 "Слідство ведуть
екстрасенси"
20:55 Т/с "Ой, мамоч
ки!" (1)

22:00 "ВікнаНовини"
22:35 "Детектор брехні 
5"
23:55 "Один за всіх"
01:00 Х/ф "Політ метели
ка" (1)

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
08:50 М/с "Смішарики"
(1)
08:30 Х/ф "Фантом Ме
гаплексу" (1)
10:00 Х/ф "Бібі  малень
ка чарівниця" (1)
12:00 Х/ф "Бібі  малень
ка чарівниця і таємниця
блакитних снів" (1)
14:00 "КВН2014"
16:25 М/ф "Як приборка
ти дракона" (1)
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус"
(2)
01:30 Х/ф "Прикинься
моїм чоловіком"

НТН
05:15 Т/с "Повернути на
дослідування"
08:30 "Правда життя.
Професія  вантажник"
09:00 "Агенти впливу"
09:55 Х/ф "Ріоріта" (1)
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:30, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20 Нови
ни
06:40, 07:10, 08:10 Спорт
06:45, 07:15, 08:15,
09:35, 12:25, 15:30,
18:00, 21:30, 23:25 Пого
да
06:50, 07:45, 08:20, 08:40
Гість студії
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
09:00 Підсумки дня
09:55, 18:50 Час Ч
10:05 Світло
10:40, 16:25, 19:55 ГРО
МАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10 Діловий світ
12:30 Т/с "Монте Крісто"
(1)
13:40 Д/ф "Василь Стус.
Феномен доби"
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агро
сектор
15:15 Брифінг Кабміну
України
15:50 Наш спорт. Валерій
Лобановський
17:30 Про головне
18:05 Діловий світ
19:00 Передвиборні агі
таційні програми канди

датів на пост Президента
України
20:50 Діловий світ
21:00 Підсумки дня
21:40 Шустер Lіve. Будні
22:55 Трійка, Кено, Мак
сима
23:00 Підсумки
23:30 На слуху
00:00 Від першої особи

“1+1”
06:30 "Секретні матеріа
ли"
06:45, 07:10, 08:05, 09:10
"Сніданок з "1+1"
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:50 ТСН
10:00 "Красуня за 12 го
дин  2"
11:00 "Сімейні мелодра
ми  3"
12:00 Т/с "Величне сто
ліття. Роксолана" (1)
14:25 Т/с "Кураж"
15:35 Т/с "Свати  6" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль"
(1)
20:40 "Секретні матеріа
ли"
20:55 "Чистоnews"
21:10 Т/с "Кураж"
22:20 "Міняю жінку  9"
00:15 Т/с "Наполеон" (1)

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення
Мухтара2"
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 "Ранок з "ІН
ТЕРом"
10:00, 12:25 Т/с "Вулиці
розбитих ліхтарів13"
13:25, 14:20 Д/с "Слідс
тво вели... з Леонідом
Каневським"
14:40 "Судові справи"
15:35 "Сімейний суд"
18:05 Токшоу "Стосуєть
ся кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Диван для са
мотнього чоловіка"
00:25 Х/ф "48 годин" (2)

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Маша і вед
мідь" (1)
06:50 М/с "Шоу Гарфіл
да" (1)
07:20 М/с "Лалалупси"

(1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Черепашки 
мутантиніндзя" (1)
08:45 М/с "Тімон і Пумба"
(1)
09:10 М/ф "Сердиті
пташки" (1)
09:30 М/с "Маша і вед
мідь" (1)
10:00 Єралаш
11:10 Країна У
13:30 6 кадрів
14:50 Віталька
15:55 Даєш молодь!
17:15 Т/с "Кухня" (1)
18:10 Т/с "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Країна У
22:00 6 кадрів
23:00 Т/с "Світлофор" (2)
00:00 Надто грубо для Ю
туб'а

ICTV
04:55 Світанок
05:55 Свобода слова з А.
Куликовим (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні нови
ни з К. Стогнієм
09:55 Т/с "Диверсант. Кі
нець війни"
12:00, 13:15, 16:15 Т/с

"Вольф Мессінг. Той, хто
бачив крізь час"
12:45, 15:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні нови
ни з К. Стогнієм
20:20 Т/с "Бригада"
22:25 Четверта вежа2
23:20 Х/ф "Примарний
гонщик" (2)
01:30 Д/с "Злочини, що
сколихнули Британію"

СТБ
05:25 "Усе буде добре!"
07:00 "Неймовірна прав
да про зірок"
08:10 Х/ф "Прилетить
раптом чарівник" (1)
10:05 "Слідство ведуть
екстрасенси"
11:05 "МайстерШеф  3"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна прав
да про зірок"
19:55 "Слідство ведуть
екстрасенси"
20:55 Т/с "Ой, мамоч
ки!" (1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:35 "Кохана, ми вбива
ємо дітей"
00:30 "МайстерШеф  3"

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрас
на няня"
08:50 М/с "Смішарики"
(1)
09:30 Х/ф "Бібі  малень
ка чарівниця і таємниця
блакитних снів" (1)
11:40 Т/с "Усі жінки 
відьми" (1)
13:25 Т/с "Дикий ангел"
(1)
15:00 "Орел і Решка"
15:50 Т/с "Моя прекрас
на няня" (1)
17:15 "Розсміши коміка"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус"
(2)
01:15 Т/с "Відчайдушні
домогосподарки" (2)

НТН
05:15 "Випадковий сві
док"
05:50 "Легенди бандит
ського Києва"
06:15 Х/ф "Зникла експе
диція" (1)

8 травня 2014 року
11:45 Т/с "Я  охоронець"
15:10 Т/с "Даішники"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Охоронець  3"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Елементарно 
2" (2)
23:45 Т/с "Банши  2" (3)
00:45 Т/с "CSI: ЛасВегас
 8" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
06:45 Т/с "Перекладач"
(1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Х/ф "Куди зникає
любов" (1)
12:00, 13:00 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:45 Токшоу "Говорить
Україна"
21:00 Т/с "Особиста
справа" (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф "Форсаж4" (2)
01:35 Х/ф "Чак і Ларрі:
запальне весілля" (2)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Випадковий сві
док"
10:00 Т/с "Мовчазний
свідок"
11:25 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Охоронець  3"
15:00, 19:00, 21:40 "Сві
док"
15:15 Т/с "Таємниці
слідства  6" (1)
19:30 Т/с "Охоронець  3"
22:00 Т/с "Грабуй награ
боване" (2)
23:45 Т/с "Банши  2" (3)
00:45 Т/с "CSI: ЛасВегас
 8" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
06:00 Т/с "ОСА" (1)
07:00, 09:00, 15:00,
19:00, 02:15 Події
07:15 Ранок з Україною
09:10, 13:10, 14:10,
15:20, 17:10 Т/с "Слід" (1)
10:00, 23:30 Т/с "Глухар.
Повернення" (1)
12:00, 19:45 Токшоу "Го
ворить Україна"
18:00 Т/с "Сашка" (1)
21:00 Т/с "Особиста
справа" (1)
23:00 Події дня
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:30, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20 Нови
ни
06:40, 07:10, 08:10 Спорт
06:45, 07:15, 08:15,
10:40, 12:25, 15:30,
18:00, 21:30, 23:25 Пого
да
06:50, 07:45, 08:20, 08:40
Гість студії
07:20 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
09:00 Підсумки дня
09:50, 18:50 Час Ч
10:00 Включення з Кабі
нету Міністрів України
10:15 Книга.ua
10:50, 16:25, 19:55 ГРО
МАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50 Діло
вий світ
12:30 Т/с "Монте Крісто"
(1)
13:40 Хто в домі хазяїн?
14:10 Шлях до Чемпіона
ту світу FIFA2014. Бра
зилія
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агро
сектор
15:15 Брифінг Кабміну
України
15:50 Чемпіонату світу з
футболу2014. Щоденник

FIFA
17:30 Про головне
19:00 Передвиборні агі
таційні програми канди
датів на пост Президента
України
21:00 Підсумки дня
21:40 Шустер Lіve. Будні
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00 Підсумки
23:30 На слуху
00:00 Від першої особи

“1+1”
06:30 "Секретні матеріа
ли"
06:45, 07:10, 08:05, 09:10
"Сніданок з "1+1"
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:50 ТСН
10:00 "Красуня за 12 го
дин  2"
11:00 "Сімейні мелодра
ми  3"
12:00 Т/с "Величне сто
ліття. Роксолана" (1)
14:30 Т/с "Кураж"
15:40 Т/с "Свати  6" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль"
(1)
20:40 "Секретні матеріа
ли"

20:55 "Чистоnews"
21:10 Т/с "Кураж"
22:20 "Чотири весілля 
3"
00:15 Т/с "Наполеон" (1)

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення
Мухтара2"
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 "Ранок з "ІН
ТЕРом"
10:00, 12:25, 14:20 Т/с
"Диван для самотнього
чоловіка"
14:55 Д/с "Слідство ве
ли... з Леонідом Канев
ським"
15:50 "Судові справи"
16:45 "Сімейний суд"
18:05 Токшоу "Стосуєть
ся кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Криве дзерка
ло душі"
00:20 Х/ф "Інші 48 годин"
(2)

ТЕТ

06:00 Приколи на перерві
06:25, 09:30 М/с "Маша і
ведмідь" (1)
06:50 М/с "Шоу Гарфіл
да" (1)
07:20 М/с "Лалалупси"
(1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Черепашки 
мутантиніндзя" (1)
08:45 М/с "Тімон і Пумба"
(1)
09:10 М/ф "Сердиті
пташки" (1)
10:00 Єралаш
11:10 Одна за всіх
13:30 6 кадрів
14:50 Віталька
15:55 Даєш молодь!
17:15, 20:00 Т/с "Кухня"
(1)
18:10, 23:00 Т/с "Світло
фор" (2)
19:05 Розсміши коміка
21:00 Країна У
22:00 6 кадрів
00:00 Надто грубо для Ю
туб'а

ICTV
05:45 Світанок
06:50, 09:55, 13:15, 16:15
Т/с "Вольф Мессінг. Той,
хто бачив крізь час". Фі

нал
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні нови
ни з К. Стогнієм
12:45, 15:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні нови
ни з К. Стогнієм
20:20 Т/с "Бригада"
22:25 Кримінальна Украї
на
23:25 Х/ф "Примарний
гонщик2. Дух помсти"
(2)
01:15 Д/с "Злочини, що
сколихнули Британію"

СТБ
05:25 "Чужі помилки. Що
денник моєї смерті"
06:10, 15:55 "Усе буде
добре!"
08:00, 18:30 "Неймовірна
правда про зірок"
09:05 "Зіркове життя.
Прокляті нагородами"
10:05 "Слідство ведуть
екстрасенси"
11:00, 00:30 "Майстер
Шеф  3"
18:00, 22:00 "ВікнаНови
ни"
19:55 "Слідство ведуть
екстрасенси"

20:55 Т/с "Ой, мамоч
ки!" (1)
22:35 "Хата на тата"

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30, 15:50 Т/с "Моя
прекрасна няня" (1)
08:50 М/с "Смішарики"
(1)
09:50 Т/с "Усі жінки 
відьми" (1)
13:25 Т/с "Дикий ангел"
(1)
15:00, 19:10 "Орел і Реш
ка"
17:15, 21:00 "Розсміши
коміка"
18:10 "Звана вечеря"
22:00 Т/с "Доктор Хаус"
(2)
01:15 Т/с "Відчайдушні
домогосподарки" (2)

НТН
05:25 Х/ф "Завтра була
війна" (1)
06:50 Х/ф "Золота річка"
(1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Випадковий сві

док"
10:00 Т/с "Мовчазний
свідок"
11:25 Т/с "Детективи"
13:00, 19:30 Т/с "Охоро
нець  3"
15:00, 19:00, 21:40 "Сві
док"
15:15 Т/с "Таємниці
слідства  6" (1)
22:00 Т/с "NCIS: полю
вання на вбивцю  10" (2)
23:45 Т/с "Банши  2" (3)
00:45 Т/с "CSI: ЛасВегас
 8" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
06:00, 13:10 Т/с "ОСА" (1)
07:00, 09:00, 15:00, 19:00
Події
07:15 Ранок з Україною
09:10, 14:10, 15:20, 17:10
Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Глухар. Повер
нення" (1)
12:00, 19:45 Токшоу "Го
ворить Україна"
18:00 Т/с "Сашка" (1)
20:20 Т/с "Особиста
справа" (1)
21:30 Футбол. ЛЕ УЄФА.
Фінал "Бенфіка" (Ліса
бон)  "Севілья" (Севілья)
00:00 Т/с "Глухар. Повер
нення" (1)
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06:30, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20 Нови
ни
06:40, 07:10, 08:10 Спорт
06:45, 07:15, 08:15,
09:35, 12:25, 15:30,
18:00, 21:25, 23:25 Пого
да
06:50, 07:45, 08:20, 08:40
Гість студії
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
09:00 Підсумки дня
09:55, 18:50 Час Ч
10:05 Ближче до народу
10:45 Кордон держави
11:00, 16:30, 19:55 ГРО
МАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50 Діло
вий світ
12:30 Т/с "Монте Крісто"
(1)
13:45 "Надвечір'я" з Т.
Щербатюк
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агро
сектор
15:15 Брифінг Кабміну
України
15:50 Рояль у кущах
17:30 Про головне

19:00 Передвиборні агі
таційні програми канди
датів на пост Президента
України
21:00 Підсумки дня
21:35 Шустер Lіve. Будні
22:55 Трійка, Кено, Мак
сима
23:00 Підсумки
23:30 На слуху
00:00 Від першої особи

“1+1”
06:30 "Секретні матеріа
ли"
06:45, 07:10, 08:05, 09:10
"Сніданок з "1+1"
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:40 ТСН
10:00 "Красуня за 12 го
дин  2"
11:05 "Сімейні мелодра
ми  3"
12:05 Т/с "Величне сто
ліття. Роксолана" (1)
14:25, 21:10 Т/с "Кураж"
15:35 Т/с "Свати  6" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль"
(1)
20:40 "Секретні матеріа
ли"
20:55 "Чистоnews"

22:20 Д/ф "Жіночі облич
чя революції"
00:05 Т/с "Наполеон" (1)

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення
Мухтара2"
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 "Ранок з "ІН
ТЕРом"
10:00, 12:25, 14:20 Т/с
"Криве дзеркало душі"
14:55 Д/с "Слідство ве
ли... з Леонідом Канев
ським"
15:50 "Судові справи"
16:45 "Сімейний суд"
18:05 Токшоу "Стосуєть
ся кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Не шкодую, не
кличу, не плачу"
00:35 Х/ф "Золота дити
на"

ТЕТ
06:00 Приколи на перерві

06:25, 09:30 М/с "Маша і
ведмідь" (1)
06:50 М/с "Шоу Гарфіл
да" (1)
07:20 М/с "Лалалупси"
(1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Черепашки 
мутантиніндзя" (1)
08:45 М/с "Тімон і Пумба"
(1)
09:10 М/ф "Сердиті
пташки" (1)
10:00 Єралаш
11:10, 21:00 Країна У
13:30, 22:00 6 кадрів
14:50 Віталька
15:55 Даєш молодь!
17:15, 20:00 Т/с "Кухня"
(1)
18:10, 23:00 Т/с "Світло
фор" (2)
19:05 Розсміши коміка
00:00 Надто грубо для Ю
туб'а

ICTV
06:25 Т/с "Таксі"
06:55 Т/с "Леся+Рома"
08:00 Зірка YouTube
08:45 Факти. Ранок
09:15 Дістало!
10:15 Т/с "На безіменній
висоті"

12:30 Т/с "Бригада"
12:45, 15:45 Факти. День
13:15, 16:15, 20:20 Т/с
"Бригада"
16:30 Т/с "Братани2"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні нови
ни з К. Стогнієм
22:25 Клан
23:20 Х/ф "Повітряна
в'язниця" (2)
01:35 Д/с "Злочини, що
сколихнули Британію"

СТБ
05:45 "Чужі помилки.
Жорстокі ігри"
06:25 "Усе буде добре!"
08:15 "Неймовірна прав
да про зірок"
09:25 "Зіркове життя. По
карані за роль"
10:20 Х/ф "Кольє для Сні
гової Баби" (1)
12:15 "Слідство ведуть
екстрасенси"
13:10, 00:30 "Майстер
Шеф  3"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна прав
да про зірок"
19:55 "Слідство ведуть
екстрасенси"

¡ÓˇÍ‡

20:55 Т/с "Ой, мамоч
ки!" (1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:35 "Я соромлюсь сво
го тіла"

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрас
на няня" (1)
08:50 М/с "Смішарики"
(1)
09:50 Т/с "Усі жінки 
відьми" (1)
13:25 Т/с "Дикий ангел"
(1)
15:00 "Орел і Решка"
15:50 Т/с "Моя прекрас
на няня" (1)
17:15 "Розсміши коміка"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Т/с "Доктор Хаус"
(2)
01:15 Т/с "Відчайдушні
домогосподарки" (2)

НТН
05:15 Т/с "Таємниці
слідства  6" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"

7

09:00 "Випадковий сві
док"
10:00 Т/с "Мовчазний
свідок"
11:25 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Охоронець  3"
15:00, 19:00, 21:40 "Сві
док"
15:15 Т/с "Таємниці
слідства  7" (1)
19:30 Т/с "Охоронець  3"
22:00 Т/с "Лютер" (2)
00:00 Т/с "Банши  2" (3)

ТРК “УКРАЇНА”
06:00, 12:50 Т/с "ОСА" (1)
07:00, 09:00, 15:00,
19:00, 02:15 Події
07:15 Ранок з Україною
09:10, 13:50, 15:20,
17:10, 22:05 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Глухар. Повер
нення" (1)
12:00 Токшоу "Говорить
Україна"
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:55 Футбол. Кубок Ук
раїни. Фінал
23:00 Події дня
23:30 Т/с "Глухар. Повер
нення" (1)
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:30, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20 Нови
ни
06:40, 07:10, 08:10 Спорт
06:45, 07:15, 08:15,
09:35, 10:35, 12:25,
18:00, 18:50 Погода
06:50, 07:45, 08:20, 08:40
Гість студії
07:20 Країна on lіne
07:40 Ера бізнесу
09:00 Підсумки дня
09:55 Час Ч
10:05 Уряд на зв'язку з
громадянами
10:45, 17:00 ГРОМАД
СЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05 Діловий світ
12:30 Т/с "Монте Крісто"
(1)
13:45 Віра. Надія. Любов
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ. Агро
сектор
15:15 Брифінг Кабміну
України
15:45 Музична академія.
Євробачення
19:00 Національні дебати
20:30, 21:25 Шустер LIVE
21:00 Підсумки дня
00:00 Підсумки

“1+1”
06:30 "Секретні матеріа
ли"
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з "1+1"
10:00 "Красуня за 12 го
дин  2"
11:05 "Сімейні мелодра
ми  3"
12:05 Т/с "Величне сто
ліття. Роксолана" (1)
14:25 Т/с "Кураж"
15:35 Т/с "Свати  6" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль"
(1)
19:30 ТСН
20:30 "Вечірній Київ 
2014"
22:25 "В мережі "
23:30 Х/ф "Меланхолія"
(2)
02:00 Х/ф "Земля вампі
рів" (3)

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення
Мухтара2"

07:00 Новини
07:15 "Ранок з "ІНТЕРом"
07:30 Новини
07:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з "ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з "ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:20 "Ранок з "ІНТЕРом"
10:00 Т/с "Не шкодую, не
кличу, не плачу"
12:00 Новини
12:25 Т/с "Не шкодую, не
кличу, не плачу"
14:00 Новини
14:20 Т/с "Не шкодую, не
кличу, не плачу"
14:55 Д/с "Слідство ве
ли... з Леонідом Канев
ським"
15:50 "Судові справи"
16:45 "Сімейний суд"
17:45 Новини
18:05 Токшоу "Стосуєть
ся кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Сільська істо
рія"
00:35 Д/ф "Вставай як
один"

ТЕТ

06:00 Приколи на перерві
06:25 М/с "Маша і вед
мідь" (1)
06:50 М/с "Шоу Гарфіл
да" (1)
07:20 М/с "Лалалупси"
(1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Черепашки 
мутантиніндзя" (1)
08:45 М/с "Тімон і Пумба"
(1)
09:10 М/ф "Сердиті
пташки" (1)
09:30 М/с "Маша і вед
мідь" (1)
10:00 Єралаш
11:10 Віталька
13:30 6 кадрів
14:50 Віталька
15:55 Даєш молодь!
17:15 Розсміши коміка
18:10 Т/с "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Х/ф "Люди Ікс. По
чаток. Росомаха" (2)
22:00 6 кадрів
23:00 Т/с "Світлофор" (2)
00:00 Х/ф "Піраньї 3DD"
(3)

ICTV
05:25 Світанок
06:25 Т/с "Таксі"
06:55 Т/с "Леся+Рома"

08:00 Зірка YouTube
08:45 Факти. Ранок
09:20 Кримінальна Украї
на
10:20 Т/с "На безіменній
висоті"
12:30 Т/с "Бригада"
12:45 Факти. День
13:15 Т/с "Бригада"
15:45 Факти. День
16:15 Т/с "Бригада"
16:30 Т/с "Братани2"
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні нови
ни з К. Стогнієм
20:20 Т/с "Бригада"
23:30 Х/ф "Голодний кро
лик атакує" (2)
01:35 Х/ф "8 міліметрів"
(2)

СТБ
05:40 "Чужі помилки. За
боронене кохання"
06:20 Х/ф "Американська
дочка" (1)
08:10 "Неймовірна прав
да про зірок"
09:35 Х/ф "На край світу"
(1)
18:00 "ВікнаНовини"
19:00 "Неймовірна прав
да про зірок"
20:00 "Холостяк  4"
22:00 "ВікнаНовини"

22:50 "Холостяк  4"
00:40 Х/ф "Кольє для Сні
гової Баби" (1)

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Моя прекрас
на няня" (1)
08:50 М/с "Смішарики"
(1)
09:50 Т/с "Усі жінки 
відьми" (1)
13:25 Т/с "Дикий ангел"
(1)
15:00 "Орел і Решка"
15:50 Т/с "Моя прекрас
на няня" (1)
17:15 "Розсміши коміка"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
20:10 "КВН"
22:10 "ПрожекторПеріс
Хілтон"
23:30 "Розсміши коміка"
00:20 "Велика різниця"

НТН
05:20 Т/с "Таємниці
слідства  6" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Т/с "Вулиці розби
тих ліхтарів  4"
13:00 Т/с "Охоронець  3"

15:00 "Свідок"
15:15 Т/с "Таємниці
слідства  7" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Х/ф "Громадянка
начальниця"
21:30 Х/ф "Погоня" (2)
23:15 Х/ф "Ефект мете
лика" (2)
01:00 Т/с "Закон і поря
док. Відділ особливих
справ  11" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
06:00 Т/с "ОСА" (1)
07:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Глухар. Повер
нення" (1)
12:00 Токшоу "Говорить
Україна"
12:50 Т/с "ОСА" (1)
13:50 Т/с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20, 17:10 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:45 Майдан. Точка від
ліку
22:00 Т/с "Слід" (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с "Глухар. Повер
нення" (1)
03:00 Події
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Підсумки
06:25 Погода
06:30 На слуху
07:00 Шустер LIVE
10:30 Погода
10:50 Крок до зірок
11:40 ГРОМАДСЬКЕ ТЕ
ЛЕБАЧЕННЯ
12:30 Погода
12:45 Караоке для до
рослих
13:50 Моменти життя
14:50 У гостях у Д. Гордо
на
15:50 Погода
16:05 Концертна програ
ма "Я  українець"
17:35 Погода
17:50 ГРОМАДСЬКЕ ТЕ
ЛЕБАЧЕННЯ
19:00 Національні дебати
20:40 Український акцент
21:00 Підсумки дня
21:40 Головний аргумент
21:50 Українська пісня
22:45 Погода
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00 Від першої особи
23:30 Погода
23:35 Х/ф "Коли дерева

були великими"
01:20 Підсумки дня

“1+1”
06:00 ТСН
07:00 "Хто там?"
08:05, 08:30 Дісней! "Гуфі
та його команда" (1)
08:50 "Світське життя"
09:45, 10:55, 12:00, 13:10
Т/с "Свати  6" (1)
14:20 "Вечірній Київ 
2014"
16:20 "Вечірній квартал"
18:30 "Розсміши коміка 
5"
19:30 ТСН
20:15 "Українські сенса
ції. Ціна зради"
21:20 "Вечірній квартал
2014"
23:50 Х/ф "Хайтарма"
01:20 Х/ф "Помста не
мовляті" (3)

ІНТЕР
06:20 Х/ф "Повернення
"Святого Луки""
08:00 "Школа доктора
Комаровського"
08:25 Міжнародний фес
тиваль гумору "Юрмала

2013"
09:30 Новини
11:00 "Обережно:) Діти!"
12:05 Х/ф "Операція "И"
та інші пригоди Шурика"
14:05 Х/ф "Лісове озеро"
16:05 Міжнародний фес
тиваль гумору "Юрмала
2013"
18:00 Т/с "Тато для Со
фії"
20:00 "Подробиці"
20:35 Т/с "Тато для Со
фії"
22:35 Т/с "Вир чужих ба
жань"
02:05 "Подробиці"

ТЕТ
06:00 Х/ф "У пошуках ка
пітана Гранта" (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с "Смішарики.
Пінкод" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Дашадослід
ниця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Діє
го, вперед!" (1)
10:35 М/ф "Пригоди кри
хітки Паровозика" (1)
11:55 Х/ф "На золотому
крильці сиділи" (1)

13:10 М/ф "Аеротачки"
(1)
14:30 Панянкаселянка
16:10 Х/ф "Запасний
план" (1)
18:05 Х/ф "Люди Ікс. По
чаток. Росомаха" (2)
20:05 Віталька
21:00 Розсміши коміка
22:45 Уральскі пельмені
00:00 Т/с "Ходячі мерці"
(3)

ICTV
05:40 Світанок
06:40 Х/ф "Сповідь люди
ниневидимки"
08:30 Зірка YouTube
09:45 Дача
10:10 Х/ф "Офіцери"
12:25 Т/с "На безіменній
висоті"
12:45 Факти. День
13:15 Т/с "На безіменній
висоті"
16:50 Т/с "Операція "Гор
гона"
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні нови
ни. Підсумки з К. Стогні
єм
20:10 Т/с "Операція "Гор
гона"

22:05 Х/ф "Війна богів.
Безсмертні" (2)
00:10 Х/ф "Листоноша"
(2)

СТБ
06:20 Х/ф "Одруження
Бальзамінова" (1)
08:00 "Караоке на Май
дані"
09:00 "Усе буде смачно!"
10:45 "Кохана, ми вбива
ємо дітей"
12:45 "Холостяк  4"
17:00 "Хата на тата"
19:00 "Україна має та
лант!6"
21:15 "Моя правда. Зва
житися на батьківство"
22:30 "Україна має та
лант!6". Підсумки голо
сування
22:55 "Детектор брехні 
5"
00:00 "Я соромлюсь сво
го тіла"

К1

06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
10:00 М/ф "Барбі у ролі
принцеси острова" (1)
11:30 М/ф "Каспер. По
чаток" (1)
13:20 "ВусоЛапоХвіст"
15:00 ""Орел і Решка".
СРСР"
16:50 ""Орел і Решка".
Шопінг"
17:45 Х/ф "Шалені гроші"
(1)
19:50 "Вечірній квартал"
21:40 Т/с "Надприродне"
(2)
00:00 Х/ф "Білявка з ам
біціями" (1)

НТН
07:50 Т/с "Вулиці розби
тих ліхтарів  4"
11:30 "Речовий доказ".
Смерть на виданні
12:00 "Головний свідок"
13:00 "Випадковий сві
док"
14:00 "Правда життя.
Професія  кухар"

14:30 "Переломні 80ті"
15:25 Х/ф "Клуб шпигу
нів" (1)
17:15 Х/ф "Жінок обра
жати не рекомендується"
(1)
19:00 Т/с "Каменська  3"
22:30 Т/с "Зброя" (2)
03:15 Х/ф "Ефект мете
лика  2" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
07:00 Події
07:10, 09:00 Т/с "Інтерни"
(1)
10:00 Один за сто годин
11:00 Х/ф "Дуель" (1)
13:00 Т/с "Зведена сес
тра" (1)
17:00 Т/с "Лікарка" (1)
19:00 Події
19:40 Т/с "Лікарка" (1)
21:30 Х/ф "Формула
щастя" (1)
23:30 Т/с "Особиста
справа" (1)
03:35 Події

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нашій телепрограмі позначаєть"
ся цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без нагляду батьків. 2 категорія (жовтий
трикутник) у нас " цифра (2) дозволяється перегляд дітям від 14 років у присутності
батьків. 3 категорія (червоний чотирикутник) у нас " цифра (3) не рекомендовано до
перегляду неповнолітнім за жодних умов.
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Погода
06:05 Світ православ'я
06:35 Від першої особи
07:00 Погода
07:05 Х/ф "Коли дерева
були великими"
08:50, 09:00 Погода
09:10 Шефкухар країни
10:25 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
11:40 Православний
вісник
12:10 Армія
12:40 Д/ф "Чесно жити і
чесно померти. Ігуменя
Йосифа Вітер"
13:45 Як Ваше здоров'я?
14:40 У гостях у Д.
Гордона
15:40 Погода
16:00 Театральні сезони
16:55 Діловий світ.
Тиждень
17:25 Погода
17:40 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
19:00 Національні дебати
20:55 Погода

21:00
Підсумки дня
21:35 Фолькmusіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00 Ера бізнесу.
Підсумки
23:30 Країна on lіne
23:55 Погода
00:00 Токшоу "Дружина"

“1+1”
06:00 Х/ф "Мужики!" (1)
07:35 М/ф (1)
08:10, 08:35 Дісней! "Гуфі
та його команда" (1)
09:00 М/ф (1)
09:30 Д/ф "Жіночі
обличчя революції"
10:40 ТСН
11:25 "Світ навиворіт  5:
індонезія"
12:40 "Українські
сенсації. Ціна зради"
13:45 Х/ф "Хайтарма"
15:30 Х/ф "Трава під
снігом" (1)
19:30 "ТСНТиждень"
21:00 "Голос країни 4.

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ!

ЩИРО ВІТАЄМО
з 75річчям
ХАЛІЦЬКУ
Галину
Миколаївну
Сердечно зичимо міцного
здоров’я, сили та наснаги.
З повагою,
Боярська міська організація
ветеранів війни, праці
та Збройних Сил України

Перезавантаження"
00:15 "Світське життя"

ІНТЕР
06:00 Т/с "Вир чужих
бажань"
09:30 "Недільні новини"
10:00 Т/с "Сільська
історія"
14:05 Т/с "Тато для
Софії"
18:00 Т/с "Ти заплатиш
за все"
20:00 "Подробиці тижня"
21:40 Т/с "Ти заплатиш
за все"
23:30 Х/ф "Здивуй мене"
(2)
01:20 "Подробиці тижня"

ТЕТ
06:00 Х/ф "У пошуках
капітана Гранта" (1)
07:30 Байдиківка
08:30 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Даша
дослідниця" (1)
10:05 М/с "Вперед,

Дієго, вперед!" (1)
10:35 М/с "Фіксики" (1)
10:55 М/ф "Аеротачки"
(1)
12:15 Х/ф "Книга
джунглів. Історія Мауглі"
(1)
13:35 Х/ф "Едвард Руки
Ножиці" (1)
15:30 Мій зможе
17:00 Х/ф "Король Артур"
(1)
19:15 Х/ф "Метро" (2)
22:00 Х/ф "Створіння" (2)
23:50 Х/ф "Створіння2"
(2)
01:20 Х/ф "Створіння3"
(3)

ICTV
05:20 Факти
05:50 Світанок
06:55 Х/ф "Поширення
вірусу"
08:40 Дача
09:05 Клан
10:00 Т/с "Відрив"
12:45 Факти. День
13:15 Т/с "Відрив"
18:45 Факти тижня з

Оксаною Соколовою
20:20 Х/ф "Гнів Титанів"
22:15 Х/ф "Битва Титанів"
(2)
00:15 Х/ф "Війна богів.
Безсмертні" (2)

СТБ
06:55 Х/ф "Гараж" (1)
09:00 "Усе буде смачно!"
10:50 "Караоке на
Майдані"
11:45 Х/ф "Ой, мамоч
ки!" (1)
16:00 "Україна має
талант!6".
19:00 "Битва
екстрасенсів13"
21:10 "Один за всіх"
22:25 Х/ф "Павутинка
бабиного літа" (1)
00:20 Х/ф "СМЕРШ,
"Лисяча нора" (1)

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)

Патрульна служба Києво"Святошинського
районного відділу запрошує на службу
фізично здорових, інтелектуально розвинутих молодих людей, які
мріють про справжню чоловічу роботу, готових стати на сторожі
правопорядку і вірять у перемогу над таким злом як злочинність.
Працівникам надається:
 можливість вступити до вищих навчальних закладів системи МВС
України на бюджетній основі;
 перспектива кар'єрного росту.
НАШІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ НА СЛУЖБУ:
 військова служба у лавах збройних Сил України;
 повна середня освіта;
 позитивна характеристика з останнього місця роботи або служби.
Більш детальнішу інформацію з питань працевлаштування Ви
можете отримати за адресою: м. Боярка, вул. Хрещатик, 88,
кабінет № 404, тел.: (093) 849"55"67; (067)569"86"20.

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ
Відповідно до Договору про співробітництво в га
лузі юридичної освіти і науки між Державною мігра
ційною службою України та Національним універси
тетом "Одеська юридична академія" від 01.02.2013
року № 1 проводиться відбір кандидатів для
вступу до Університету на денну та заочну форми

навчання (факультет "Міжнародноправових відно
син"), яким буде видана відповідна рекомендація
Державної міграційної служби України.
За інформацією звертатись до сектора персоналу
УДМС України в Київській області за тел.:
(044) 4684164, Француз Іван Миколайович.

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!
З метою належного забез
печення прав та свобод гро
мадян, захисту суспільства від
злочинних посягань, охорони
громадського порядку, в
структурі Головного управлін
ня МВС України в Київській
області створюється баталь
йон патрульної служби міліції
особливого призначення "Ки
ївщина", куди на посади рядо
вого і молодшого начальниць
кого складу запрошуються ци
вільні особи з числа добро
вольців.
Кандидати на службу в ство
рені стройові підрозділи ма
ють відповідати таким вимо
гам:
 громадянство України;
 вік від 19 до 35 років;
 повна загальна середня
освіта;

 пройшли службу в Зброй
них Силах України або мають
непризовний вік від 25 років;
 до кримінальної відпові
дальності не притягувались.
Для оформлення на службу
необхідно мати при собі доку
менти:
 паспорт громадянина Ук
раїни та його копію (1 та 2 сто
рінки, реєстрація);
 довідка про присвоєння
ідентифікаційного номера та її
копія;
 військовий квиток;
 трудова книжка;
 документ про освіту та йо
го копія (для осіб, які закінчили
школу, ПТУ  атестат про пов
ну загальну середню освіту,
для осіб, які закінчили техні
кум, коледж, інститут, універ
ситет тощо  диплом;

 декларацію про майно, до
ходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру за
2013 рік, передбачену Зако
ном України "Про засади за
побігання і протидії корупції"
від 07.04.2011 року № 3206
VI.
Для оформлення докумен
тів звертатися до управління
кадрового
забезпечення
ГУМВС України в Київській об
ласті.
Додаткову інформацію мож
на отримати за телефонами:
0965813722  цілодобо
во, (044) 2716453  з 09:00
до 21:00, (044) 2716468,
(044) 2716332, (044) 27163
56.
Управління кадрового за"
безпечення ГУМВС України
в Київській області

ВИЛУЧЕНО ВКРАДЕНУ ЗБРОЮ
Правоохоронці затрима"
ли молодика, у якого вилу"
чили три одиниці раніше
викраденої вогнепальної
зброї.
На території Київської об
ласті триває профілактична
операція під умовною назвою
"Зброя і вибухівка", яка має
на меті виявити та розкрити
злочини, пов'язані з неле
гальним обігом вогнепальної
зброї, боєприпасів та вибу
хових речовин.
Так, у місті Боярка в ре
зультаті успішно проведених
оперативнорозшукових за
ходів, працівники карного

розшуку КиєвоСвятошин
ського районного відділу мі
ліції затримали молодого чо
ловіка, у якого вилучили три
одиниці нарізної вогнепаль
ної зброї, 50 набоїв різного
калібру та оптичний прис
трій.
23річний мешканець смт.
Калинівка Васильківського
району, плутаючись у пояс
неннях, розповів правоохо
ронцям, що зброю йому дали
члени одного з громадських
формувань для перевезення
до столиці. А коли правоохо
ронці з'ясували, що вилучена
зброя напередодні була вик

радена з приватного будинку
на території Обухівського ра
йону, хлопець під тиском не
заперечливих доказів зізнав
ся у причетності до скоєного
злочину.
Нині за цим фактом відкри
то кримінальне провадження
за ч. 1 ст. 263 (незаконне по
водження зі зброєю, бойови
ми припасами або вибухови
ми речовинами) Криміналь
ного кодексу України, санкція
якої передбачає позбавлен
ня волі від трьох до семи ро
ків. Досудове слідство три
ває.

8 травня 2014 року

08:30 М/ф "Барбі у ролі
принцеси острова" (1)
10:00 "Їмо вдома"
11:30 "ВусоЛапоХвіст"
12:10 "Розсміши коміка"
13:00 ""Орел і Решка".
Шопінг"
13:50 ""Орел і Решка".
СРСР"
15:40 "КВК2014"
18:00 "Вечірній квартал"
19:50 М/ф "Вартові
легенд" (1)
21:40 Т/с "Надприродне"
(2)
23:15 Х/ф "Чужі на
районі" (3)
00:45 Х/ф "Весільна
вечірка" (1)

НТН
08:15 Т/с "Каменська  3"
11:30 "Легенди карного
розшуку". Справа про
таємничий скелет
12:00 "Агенти впливу"
13:00 "Випадковий
свідок"
13:20 Х/ф "Громадянка
начальниця"

15:15 Т/с "Я 
охоронець"
19:00 Т/с "Даішники"
23:00 "Випадковий
свідок"
23:30 "Rіse As One". Сила
єднання
00:00 Х/ф "Комодо проти
кобри" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
06:50 Події
07:30 Ласкаво просимо.
У гостях Сосо Павліашвілі
з дружиною
08:25 Т/с "Зведена
сестра" (1)
12:20 Т/с "Особиста
справа" (1)
17:00 Т/с "Лікарка" (1)
19:00 Події тижня
20:30 Т/с "Лікарка" (1)
22:20 Т/с "Слід" (1)
23:30 Великий футбол
01:20 Х/ф "Відділок.
П'ятницький" (1)

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ!

ЩИРО ВІТАЄМО
з 50річчям
КАЛУЖУ
Олександра
Миколайовича
з 90річчям
БІЛОКІНЬ
Тамару
Олексіївну
та
СПЕРКАЧА
Анатолія Сергійовича
Сердечно зичимо міцного здоров’я,
сили та наснаги.
З повагою,
Боярська міська організація інвалідів війни
Збройних Сил та учасників бойових дій

«ВОВКИ» ВПОЛЮВАЛИ ДЕБОШИРА
Члени громадського фор"
мування "ВОВК" допомогли
правоохоронцям затримати
нападника.
Днями близько 23 години до
чергової частини КиєвоСвято
шинського районного відділу
міліції надійшло повідомлення
від 26річної мешканки Боярки
про те, що чоловік вчинив
сварку. Черговий направив за
вказаною адресою слідчоопе
ративну групу та зорієнтував
патрулі громадського форму
вання, які заступають на служ
бу в системі єдиної дислокації.
На місце події першими при
були члени екіпажу громад
ського формування "Вовк". Бі
ля під'їзду вони побачили на
півпритомного скривавленого
чоловіка з ножовими поранен
нями та викликали швидку до
помогу. Медичні працівники,
які приїхали впродовж трьох
хвилин, доставили 33річного
боярчанина до районної лікар
ні, де йому діагностували чис
ленні ножові поранення правої
руки та грудей, серед яких три
проникаючі у районі серця.
А в цей час небайдужі меш
канці повідомили бійцям гро
мадського патруля, що особа,
яка нанесла тілесні ушкоджен
ня, може перебувати у квартирі
на сьомому поверсі, де знахо
дяться малі діти. Для перевірки
інформації вони піднялися до
помешкання, звідки лунали не
цензурна лайка та погрози. А
коли постукали у двері, назус
тріч їм вилетів чолов'яга, який,
розмахуючи ножем, накинувся
на непроханих гостей. Як тіль

ки "вовки" втихомирили та
знешкодили нападника, засто
сувавши прийоми рукопашно
го бою, прибули правоохорон
ці.
Як з'ясували працівники мілі
ції, господар квартири, де ста
лася трагедія, постійно злов
живає алкогольними напоями
та вчиняє сварки. І того вечора
не обійшлося без оковитої  чо
ловік напідпитку вкотре "від
стоював свою правоту". Тож
дружина була змушена зателе
фонувати на "102". В цей час на
галас прийшов сусід, намагаю
чись втихомирити дебошира.
Але той схопив кухонного ножа
і почав щосили наносити уда
ри.
Підозрюваний, 34річний бо
ярчанин, який вже мав пробле
ми із законом, був доставле
ний до районного відділу мілі
ції, де зізнався у скоєному,
виправдовуючись, що "зеле
ний змій" затьмарив очі.
Наразі слідчим відділом Киє
воСвятошинського РВ ГУМВС
України в Київській області від
крите кримінальне проваджен
ня за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке
тілесне ушкодження) Кримі
нального кодексу України. На
падник знаходиться під ареш
том, йому загрожує позбав
лення волі від п'яти до восьми
років. Досудове слідство три
ває.
Віталія Грохольська,
Києво"Святошинський РВ
ГУМВС України
в Київській області

¡ÓˇÍ‡
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КОЗАЧАТ У БОЯРЦІ ПОБІЛЬШАЛО
24 квітня у приміщенні Боярської міської бібліотеки
для дітей відбулася подія, на яку діти чекали впродовж
двох місяців. Досвідчені та шановані козаки з Ради
старійшин Козацької Січі "Всеукраїнського об'єднання
вільних козаків" приймали в козаки та козачки учнів
4"В класу Боярської ЗОШ № 3.
26 квітня світова спільнота вшановує як День пам'яті Чор
нобильської трагедії. Тож на зустріч зі школярами окрім ко
заків прийшли і ліквідатори. Таким чином поєдналися два
кольори часу, два уроки мужності.
Юних козачат щиро вітали численні гості, зокрема, зас
тупник міського голови Валерій Дубовецький.
Приємною несподіванкою стали щедрі подарунки, про які
подбав приватний підприємець, депутат Боярської міської
ради Анатолій Матейко. Його колега Андрій Арчаков та по
мічник народного депутата України Михайло Лєзнік переда
ли матеріальну допомогу на придбання нової літератури та
передплату періодичних видань бібліотек для дітей та до
рослих.

Додаток 1
Затверджено
рішенням виконавчого комітету Боярської міської ради № від

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від "___" ____________ 2014 року

№ ________

м. Боярка

Про затвердження Положення про квартирний облік при

виконавчому комітеті Боярської міської ради

Відповідно до пп. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ке
руючись Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері гос
подарської діяльності", з метою упорядкування процедури постановки на квартир
ний облік громадян, що потребують поліпшення умов проживання, 
ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Бояр
ської міської ради згідно з Додатком 1.
2. Оприлюднити дане рішення в газеті "Бояркаінформ" згідно з вимогами чинного
законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голо
ви.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
Відповідно до статті 8 Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у
сферi господарської діяльності".
Назва регуляторного акта:
Проект рішення "Про затвердження По"
ложення про квартирний облік при вико"
навчому комітеті Боярської міської ради"
Регуляторний орган: виконавчий комітет
Боярської міської ради.
Розробник документа: виконавчий комі
тет Боярської міської ради
Контактний телефон: (04598) 40371.
1.Основна проблема, яку передбача"
ється розв'язати шляхом державного ре"
гулювання:
Положення про квартирний облік при вико
навчому комітеті Боярської міської ради роз
роблене на основі Житлового кодексу УРСР,
Постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофра
ди від 11.12.1984 р. № 470 "Правила обліку
громадян, які потребують поліпшення житло
вих умов, і надання їм жилих приміщень в
УРСР" (зі змінами).
Головна проблема, яка буде розв'язана
шляхом прийняття даного регуляторного акту,
 впорядкування процедури постановки на
квартирний облік та надання житла громадя
нам, які потребують поліпшення умов прожи
вання. Ведення обліку громадян, які потребу
ють поліпшення умов проживання відповідно
до Закону України "Про місцеве самовряду
вання в Україні".
Зазначена проблема стосується наступних
груп:
 виконавчого комітету Боярської міської
ради,
 громадян, які потребують поліпшення
умов проживання.
2. Очікувані результати від прийняття
запропонованого регуляторного акта.
Впорядкування процедури постановки на
квартирний облік та надання житла громадя
нам, які потребують поліпшення умов прожи
вання.
Ведення обліку громадян, які потребують
поліпшення умов проживання.
Прозорість і доступність інформації про
квартирний облік при виконавчому комітету
Боярської міської ради.
3. Цілі державного регулювання:
 реалізація державної політики з питань за
безпечення житлом жителів територіальної
громади, які цього потребують;
 врегулювання процедури постановки на
квартирний облік та ведення обліку громадян,
які потребують поліпшення житлових умов.
4. Прийнятні альтернативні способи до"
сягнення зазначених цілей:
1. Прийнятий запропонований проект регу
ляторного акту та рішення виконавчого комі
тету Боярської міської ради "Про затверджен
ня Положення про квартирний облік при вико
навчому комітеті Боярської міської ради".
Дана альтернатива є найбільш оптималь
ною і прийнятною. Перевагою обраного спо
собу досягнення цілей в тому, що даний регу
ляторний акт забезпечить впорядкування
процедури взяття на квартирний облік, зро
бить цю процедуру зрозумілою, прозорою і
чіткою.
На дію запропонованого регуляторного ак
та можуть вплинути такі зовнішні чинники:
 зміна діючого законодавства з питань об
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ліку громадян, які потребують поліпшення
умов проживання.
5. Механізм і заходи для розв'язання
проблеми:
 підготовка відповідного проекту рішення
та розгляд його на засіданні виконавчого комі
тету Боярської міської ради;
 інформувати жителів територіальної гро
мади щодо прийнятого регуляторного акта;
 затвердження рішення щодо затверджен
ня Положення про квартирний облік при вико
навчому комітеті Боярської міської ради та по
силення контролю за його виконанням.
6. Обґрунтування можливості досягнен"
ня встановлених цілей та оцінка можли"
вості впровадження та виконання вимог
регуляторного акту.
Передбачається, що громадяни, які потре
бують поліпшення умов проживання, самі бу
дуть зацікавлені в дотримані процедури пос
тановки їх на квартирний облік і в отримані
безкоштовного житла.
Вигоди від виконання зазначених вимог бу
дуть відчувати як виконавчий комітет Бояр
ської міської ради, так і ті жителі територіаль
ної громади, що потребують поліпшення умов
проживання.
7.Очікувані результати:
Виконавчий комітет Боярської міської ради,
інші органи державної влади матимуть виго
ди:
 впорядкування процедури постановки на
квартирний облік;
 прозорість, відкритість і чіткість дій вико
навчого комітету щодо взяття на квартирний
облік громадян, які потребують покращення
умов проживання;
 покращення іміджу влади через доступ
ність і гласність процедури постановки на
квартирний облік та надання житла у відповід
ності до чинного законодавства;
 посилення контролю за дотриманням ви
мог чинного законодавства громадянами, які
потребують постановки на квартирний облік.
Витрати:
Не виявлено.
Громадяни матимуть вигоди:
 зменшення затрат часу і фінансів на збір
необхідного пакету документів для постанов
ки на квартирний облік;
 чітке розуміння громадянами процедури
постановки на квартирний облік, доступність і
відкритість в отримані інформації щодо мож
ливості покращити свої умови проживання.
При виникненні змін у чинному законодавс
тві, економічної ситуації та інших випадках, які
можуть впливати на дію запропонованого ре
гуляторного акта, до нього будуть вноситись
відповідні коригування та доповнення.
8. Строк дії акта:
Термін дії запропонованого регуляторного
акта довгостроковий і чинний до його відміни,
а також у разі зміни чинного законодавства та
з інших причин.
9. Заходи, за допомогою яких буде
здійснюватися відстеження результатив"
ності регуляторного акта:
Цільова група: жителі територіальної гро
мади, які потребують покращення умов про
живання.
Базове дослідження: травень 2014 року.
Повторне дослідження:  травень 2015
року.

про квартирний облік при виконавчому комітеті Боярської міської ради
І. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено на
підставі вимог чинного житлового за
конодавства України. Воно встанов
лює єдиний порядок зарахування на
облік та ведення обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових
умов на території м. Боярка.
Виконавчий комітет Боярської
міської ради керується чинними нині
нормами законодавства УРСР, це
перш за все:
 "Житловий кодекс УРСР";
 "Правила обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових
умов, і надання їм жилих приміщень в
УРСР", затверджені постановою Ра
ди Міністрів УРСР і Укрпрофради від
11.12.1984 р. № 470 (зі змінами).
На квартирний облік беруться гро
мадяни, які потребують поліпшення
житлових умов і постійно прожива
ють, а також зареєстровані в м. Бояр
ка. Підставою для взяття на облік є
встановлення рівня забезпеченості
житловою площею для визнання не
обхідності в поліпшенні житлових
умов та встановлення тривалості
проживання в населеному пункті, що
дає підстави для взяття на квартир
ний облік (до 7 кв. м. на кожного чле
на сім'ї та не менш 3 років проживан
ня в населеному пункті).
Крім цього, облік громадян ве
деться в напрямках черговості  гро
мадяни, які мають позачергове, пер
шочергове право на отримання жит
ла та загальна черговість громадян,
що потребують поліпшення житлових
умов.
1.2. Орган, що розглядає питання
та ухвалює рішення про зарахування
на квартирний облік:
 громадська комісія по житлових
питаннях при виконавчому комітеті
Боярської міської ради, яка ухвалює
рекомендаційне рішення;
 виконком Боярської міської ради
своїм рішенням остаточно затвер
джує рішення громадської комісії.
Термін розгляду та прийняття рі
шень: 1 місяць з дня подання заяви.
ІІ. Особи, які можуть бути зара"
ховані на квартирний облік
1. Особи, яким виповнилось 18
років, постійно проживають та заре
єстровані в м. Боярка за наявності
однієї з наступних підстав:
1.1. Забезпеченість житловою
площею нижче встановленого рівня 
тобто у випадку, коли:
 на одну особу припадає до 7 кв.
м житлової площі в квартирі (загаль
на площа квартири до уваги не бе
реться) та не менше 3 років зареєс
тровані в даному населеному пункті.
1.2. Невідповідність будинку (чи
квартири), де мешкає особа, санітар
нотехнічним вимогам, що підтвер
джується рішенням виконавчого ко
мітету.
1.3. Наявність тяжкої форми хро
нічного захворювання (згідно перелі
ку хронічних захворювань, затвер
джених наказом МОЗ УРСР від
08.02.85 р. №52), у зв'язку з чим осо
ба не може проживати в комунальній
квартирі або в одній кімнаті з членами
своєї сім'ї.
1.4. Проживання за договором
піднайму жилого приміщення в бу
динках державного або громадсько
го житлового фонду чи за договором
найму жилого приміщення в будин
ках житловобудівельних кооперати
вів.
1.5. Проживання за договором
найму (оренди) в будинках (кварти
рах), що належать громадянам на
праві приватної власності.
1.6. Проживання у гуртожитках.
1.7. Проживання в одній кімнаті по
дві і більше сім'ї, незалежно від ро
динних відносин.
1.8. Проживання в одній кімнаті
осіб різної статі старше за 9 років,
крім подружжя, (розглядаються ви
падки, коли жиле приміщення скла
дається більш як з однієї кімнати).
1.9. Інші підстави, визначені зако
ном.

ІІІ. Перелік документів, необхід"
них для зарахування на квартир"
ний облік.
Для зарахування на квартирний
облік громадянам необхідно зібрати
та подати до виконавчого комітету
Боярської міської ради такі докумен
ти:
1. Заяву, підписану всіма повноліт
німи членами сім'ї, які зараховуються
на облік.
Наприклад, в квартирі зареєстро
вані 6 осіб  чоловік, дружина, їх пов
нолітня донька, повнолітній син з дру
жиною, онука. Якщо на облік стає син
зі своєю сім'єю, тоді заява повинна
бути підписана лише відповідно си
ном та його дружиною. Якщо на облік
стає повнолітня донька  то відповід
но лише її підпис.
2. Довідку форми № 3 про склад
сім'ї та реєстрацію.
3. Довідки з місця роботи осіб, які
підписали заяву про зарахування на
квартирний облік. Обов'язково в до
відці повинно бути зазначено, чи осо
ба перебуває (не перебуває) на квар
тирному обліку за місцем роботи.
3.1. Якщо особа є підприємцем 
подається засвідчена копія свідоцтва
про державну реєстрацію фізичної
особипідприємця.
3.2. Якщо особа непрацююча і є
пенсіонером  засвідчена копія пен
сійного посвідчення.
4. Копії паспортів повнолітніх осіб.
5. Акт обстеження житлових умов.
6. Засвідчені копії свідоцтв (про
одруження, про розлучення, про на
родження дітей).
Крім випадку, коли на облік зара
ховується одна особа.
7. Копію договору піднайму між
основним наймачем і піднаймачем,
засвідчену в комунальному підпри
ємстві, якщо проживає за договором
піднайму жилого приміщення, що об
ліковується за цим підприємством.
Особа повинна бути зареєстрована
(прописана) за тією адресою, де ук
ладений договір піднайму.
8. Копію договору найму житла
між власником і наймачем, якщо про
живає за договором найму жилого
приміщення в будинках (квартирах),
що належать громадянам на праві
приватної власності або в будинках
КП.
9. Оригінал медичного висновку
лікарськоконсультативної комісії
(ЛКК), якщо в особи наявна тяжка
форма хронічного захворювання.
10. Копії документів, які підтвер
джують право на пільги, якщо особа,
яка стає на квартирний облік, має
право на пільги.
11. Інформацію щодо наявнос
ті/відсутності відомостей з Держав
ного реєстру речових прав на неру
хоме майно, наданої реєстраційною
службою КиєвоСвятошинського ра
йонного управління юстиції Київської
області.
До документів, що підтверджують
право на пільги, належать такі, що
засвідчують особливий статус особи
(наприклад: ветеран війни; особа,
яка має статус ліквідатора аварії на
ЧАЕС; особа, яка має статус учасника
бойових дій, військовослужбовця;
особа, заражена вірусом імунодефі
циту людини внаслідок виконання
медичних маніпуляцій; інвалід праці І і
ІІ груп; науковий працівник, який має
вчене звання тощо).
Громадяни вважаються взятими
на квартирний облік у виконавчому
комітеті Боярської міської ради з дня
прийняття рішення про взяття на
квартирний облік.
ІV. Подання документів.
Заяву та визначений перелік необ
хідних документів, особа або пред
ставник за дорученням подає до ви
конавчого комітету Боярської міської
ради для візування та реєстрації вхід
них документів. Після візування заява
із визначеним переліком документів
надходить до спеціаліста виконкому
Боярської міської ради.
З метою економії часу особа, що

бажає стати на квартирний облік, мо
же отримати у спеціаліста виконкому
попередню консультацію щодо мож
ливості зарахування на квартирний
облік та обсягу необхідних докумен
тів.
V. Прийняття рішення
Подана громадянином заява та
пакет документів проходить етапи:
1. Розгляд і накладення резолюції
міським головою або заступником
міського голови, направлення заяви
з прикладеними документами спеці
алісту виконавчого комітету Бояр
ської міської ради.
2. Підготовка спеціалістом доку
ментів для розгляду на засіданні гро
мадської комісії з житлових питань
при виконкомі Боярської міської ра
ди.
3. Розгляд документів громад
ською комісією з житлових питань
при виконкомі Боярської міської ради
та занесення в протокол засідання.
4. Підготовка спеціалістом проек
ту рішення виконкому Боярської
міської ради.
5. Розгляд проекту рішення на
черговому засіданні виконкому Бо
ярської міської ради та прийняття від
повідного рішення.
7. Підписання рішення виконкому
Боярської міської ради міським голо
вою.
Громадяни вважаються взятими
на квартирний облік у виконавчому
комітеті Боярської міської ради з дня
прийняття рішення про взяття на
квартирний облік.
На кожного громадянина (сім'ю),
взятого на квартирний облік, заво
диться облікова справа, у якій міс
тяться необхідні документи.
VІ. Розподіл та надання жилих
приміщень
Громадяни перебувають на квар
тирному обліку до одержання жилого
приміщення, за винятком випадків,
передбачених у цьому пункті.
Громадяни знімаються з квартир
ного обліку у випадках:
1) поліпшення житлових умов,
внаслідок якого відпали підстави для
надання іншого жилого приміщення;
2) виїзду на постійне місце прожи
вання до іншого населеного пункту;
3) засудження до позбавлення во
лі на строк понад шість місяців, зас
лання або вислання;
4) подання відомостей, що не від
повідають дійсності, які стали підста
вою для взяття на облік, або неправо
мірних дій службових осіб при вирі
шенні питання про взяття на облік.
VІІ. Ордер на жиле приміщення.
На підставі рішення про надання
жилого приміщення в будинку дер
жавного або громадського житлово
го фонду виконавчий комітет Бояр
ської міської ради видає громадяни
нові ордер, який є єдиною підставою
для вселення в надане жиле примі
щення.
Ордер може бути видано лише на
вільне жиле приміщення.
Ордер дійсний протягом 30 днів.
Ордер вручається громадянинові,
на ім'я якого він виданий, або за його
дорученням іншій особі. При одер
жанні ордера пред'являються пас
порти (або документи, що їх заміню
ють) членів сім'ї, включених до орде
ра.
Ордер на жиле приміщення може
бути визнано недійсним у судовому
порядку у випадках подання грома
дянами відомостей, які не відповіда
ють дійсності, про потребу в поліп
шенні житлових умов, порушення
прав інших громадян або організацій
на зазначене в ордері жиле примі
щення, неправомірних дій службових
осіб при вирішенні питання про на
дання жилого приміщення, а також в
інших випадках порушення порядку і
умов надання жилих приміщень.
Вимогу про визнання ордера не
дійсним може бути заявлено впро
довж трьох років з дня його видачі.
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«ПАМ’ЯТЬ СЕРЦЯ» " ЯК ПРОРИВ У ВІЧНІСТЬ
25 квітня в Боярському краєзнавчому
музеї відбулася презентація "Пам'яті
серця". Саме так називається друга книга,
яка побачила світ завдяки авторові"
упоряднику " заслуженому вчителеві
України Альбіни Петрівни Януш.
Про зміст книги красномовно свід
чить її підзаголовок: "Боярка і школа
очима фотографів, художників, поетів
та у спогадах її випускників". А про сам
дух книги, того започаткованого Альбі
ною Петрівною проекту увіковічення
Боярської ЗОШ № 2 виразно промов
ляє рядками Василя Симоненка епіг
раф до книги: "Можна все на світі ви
бирати, сину. Вибрати не можна тільки
Батьківщину".
Тому й не дивно, що під час презен
тації книги у залі не було випадкових
людей. Були патріоти своєї школи,

Пам'ять про

війну

З фотографій 1945 року, розкла"
дених на столі, щастям світяться
обличчя подруг: струнка зі спокій"
ним поглядом Зіна й круглолиця
сміхотлива Валя.
"Це ми фотографувалися в Угорщині
і Чехословаччині, раніше було не до
цього,  розповідає Зінаїда Захарівна
Коваленко.  Починаючи з вересня
1942 року ми з Валею мили в бензині
різні запчастини і мотори літаків.
Коли згадую, то дивуюся, як ми все це
витримали. Молоді були. В потязі кожен
вагон  це окремий цех: складальний,
випробувальний, кухня, спальні вагони,
а в нашому стояли великі корита з бен
зином. Туди на ніч клали поршні, шату
ни, корпуси, блоки, а вони такі важкі!
Вранці, змазавши руки солідолом, ган
чірками й щітками вимивали, вишкрябу
вали оце залізяччя, а потім вже чистими
руками в чистому бензині полоскали.
Руки робилися холодними, наче з моро
зу, і білими. Потім все сушилося на по
лицях, застелених тканиною. Технік
проведе пальцем і якщо є хоч крапля
масла або нагару,  назад, перемивати.
То ми вже старалися.
Коли почався наступ радянських
військ, нашу частину перевели до
Краснодара, бо там великий аеро
дром. І тут прилітає авіаційний полк
заправитись. О четвертій ранку полеті
ли на передову, а в обід  наліт німець
ких літаків. Все горить, крик, поране
ний в руку технік Бурцев кричить: "Ко
місара Мельникова убили". Ми з Ва
лею підбігли, а в нього бік  суцільне мі
сиво, кров юшить. Що робити? Насилу
затягли комісара на розбите крило від
літака, а волокти сил не вистачає. Я
швиденько до медсанбату, щоб саніта
ри забрали.
Навкруги вибухи, дим, вогонь. Як ми
тоді вціліли, я й сама не знаю. Вбитих
загорнули у брудні простирадла і, пок
лавши у збиті з якихось дошок ящики,
поховали в саду біля аеродрому.
Наші майстерні перекинули до Алек
сєєвки Воронезької області.
Пам'ятаю, як німці налетіли
вночі, було страшно. Ніхто
не чув літаків, бо після ре
монту мотори випробовува
ли три доби на спеціальній
платформі і такий гул стояв,
так трясло вагони, що заглу
шало все навкруги.
При перших вибухах в чо
му були всі побігли у поле, а
я злякалася темноти, свисту
куль та й заховалася під ва
гон, притулившись до коле
са. Чую, кричать: техніка
Самсонова убило! Він не в
поле побіг, а по шпалах пе
ред потягом, назустріч літа
кам. Біля нього п'ять воро
нок.
Збирали Самсонова по
шматочках. Склали в ящик зпід кон
сервів, а на фанері написали: "Люди
добрые, просьба захоронить этого че
ловека, как положено". Написали пріз
вище, прикопали біля залізничної до
роги... Була людина й нема, а в нього
двоє діток залишилося. Того дня отри
мав пайок: консерви, масло, печиво і
нас, дівчат, пригощав цукерками, пили
разом чай. І так важко усвідомлювати,
що все вмістилося у ящик зпід кон

своєї історії, своєї Боярки. Тому що са
ме патріотами створювалася ця книга,
до якої увійшли близько 40 поезій про
Боярку і школу, написані у різний час
боярськими поетами.
А про те, що "Боярка  місто худож
ників", красномовно свідчить талано
вита підбірка репродукцій картин бо
ярських художників та світлин майс
трів об'єктиву, які стали логічним до
повненням історичних краєвидів Бо
ярки і дійшли до нас крізь десятиліття
на старовинних листівках та фото.
Та все ж не в цьому унікальність цієї
книги. А в тому, що вона зв'язує мину
ле з майбутнім. Тому презентація, яка
зібрала випускників школи, поетів і ху
дожників, музикантів і журналістів, уч
нів і вчителів. Це була зустрічспогад і
зустрічсповідь, коли почуттям тісно в
словах, а відкритість сердець не до

пускає нещирості, лицемірства чи
фальші.
Зворушували щирістю виступи ди
ректора Боярського краєзнавчого му
зею Любові Кравченко, заслуженого
журналіста України Ніни Харчук, дирек
тора Боярської ЗОШ № 2 Маргарити
Савицької,
автора
макета
та
комп'ютерної верстки цієї книги Олега
Лисенка, випускника 1944 року поета
Вадима Радзієвського, поета Андрія
Ткаченка та художника Юрія Горбачова,
актора театру і кіно Олексія Пєтухова.
Тож вітаємо Альбіну Януш з виходом
другої книги "Пам'ять серця". А читати
її, на наш погляд, варто через почуття,
через емоції, через порухи сердечні.
Тобто так, як ця книга створювалася.
Радислав Кокодзей,
фото автора

МАГІЯ СТАРИХ ФОТОГРАФІЙ
сервів... Одне слово  війна.
Потім проїхали Україну. Фронт посу
вався, і ми за ним. У Румунії стояли
кілька місяців на станції Семеничі. По
нівечених моторів  море, працювали
до знемоги. Вже здавалося, що всере
дині не кров бігає, а бензин.
У Чехословаччині нас з Валею пере
вели до 37го окремого полку резерву
офіцерського складу, де я служила
друкаркою в секретній частині, а под
руга завскладом. Три з лишком тисячі
офіцерів, які були в полоні, направили
до нас. І всіх їх кинули під Будапешт. По
телефону повідомляли, щоб на завтра
2030 машин студебекерів по 20 осіб
готували на відправку. Ніч не спимо. Я
друкую списки, а Валя набір одежі: ба
вовняну спецівку, черевики і обмотки.
Ще видавали автомат, два диска.
Від'їжджаючи, завжди співали: "Не за
бывай, подруга дорогая". Якщо пощас
тить і повернешся живим, то отримаєш
офіцерську форму, чоботи хромові,
продовольчий та речовий атестати.
Якщо повертали звання, значить вип
равдав довір'я, і направляли до особ
ливого відділу штабу армії.
Якось у Братиславі в 1945му підня
лась стрілянина, все небо червоне. Ну,
думаємо, в оточення потрапили, а вия
вилось  Перемога. Всі цілуються, об
німаються. Це був найщасливіший
день у моєму житті".
Спогади все накочують і повертають
Зінаїду Захарівну у далекі дні молодос
ті. У Чехословаччині вона познайоми
лася з майбутнім чоловіком  Павлом
Коваленком, куди він потрапив після
лікування в Саратовському госпіталі.
"У кінці серпня 1945го наш полк нап
равили в Одесу на розформування, 
продовжує розповідь Зінаїда Захарів
на.  Я планувала їхати додому, хотіла
навчатися, про заміжжя й не думала, а
Павло продовжував службу в Бєлго
родДністровську. Він все бідкався:
"Поїдеш, мене забудеш". Сам пішов до
начальника штабу просити за мене.

Той визвав і давай, наче сват, розхва
лювати: "Майор Коваленко гарний хло
пець, війну пройшов, життя знає, чого
ти комизишся, все одно заміж колись
вийдеш, то чому б не зараз?"
17 грудня закінчилася моя армійська
служба. Я сама дивуюся  ні побачень,
ні залицянь. Ото тільки на танцях бачи
лися. Хлопці грали на трофейних інс
трументах, Паша  на трубі.
Під Братиславою, коли жили у гурто

житку, вечорами сходилися і він грав та
дивився, як я танцюю. Коли хто нахаб
нів, тоді підходив і солідним тоном:
"Навчися себе поводити, або пішли,
поговоримо".
У БєлгородДністровську після одру
ження ми тулилися в малесенькій кім
наті, нам ще й підселили молодшого
лейтенанта.
Ми з Пашою сім років прожили на
Південному Сахаліні. Там снігові тай
фуни хати під дах замітали. Потім нас
перевели в Азербайджан на кордон з
Іраном. Хатинки на стовпчиках, з однієї
сторони Каспійське море, з іншої  го
ра і видно, як іранці ходять.
Коли Паша демобілізувався, поїхали
до брата у Київ. Майже 56 років розді
ляли навпіл і радості, і біди. І голодні
були, і хату побудували, і дітей вирос

тили  дочку та сина. Перед смертю чо
ловіку прийшла нагорода  медаль "За
оборону Сталінграда".
Ніжно й обережно розкладає Зінаїда
Захарівна фотографії. Вони мають
нездоланну силу  зберегти події і об
рази людей, які пішли в небуття і ніколи
з нього не повернуться.
Немає фронтової подруги Валі, по
мерла кілька років тому, помер і Паша,
але ж була молодість, коли серце тьох
кає не знати від чого.
Вона любується своїм красенем Пав
лом із хвацькою виправкою, густою
шевелюрою. Відвертий погляд рідних
очей манить у радісне літо 45го.
"Коли виїхали з Чехословаччини, то
їхній ешелон два тижні стояв на кордо
ні, поряд з баштаном, виноградника
ми. Хлопці вночі натягають кавунів і по
дають дівчатам у вагонителятники, а ті
ховають під стелажіліжка.
Якось Зіна з Валею пішли по виног
рад і Зіна зачепилася за колючий дріт.
Десь стрельнув сторож, загавкали со
баки  дівчата навтьоки. Сміх і гріх, але
було вже чим заїсти так всім остогид
лий за час війни сухий пайок. І оці заба
ви наче стверджували  на землю
прийшов мир.
Іншим разом дівчата пішли купатися

Біографічна довідка
Зінаїда Захарівна Коваленко народи3
лася 18 серпня 1926 року в Москві. Ще
до війни її батька направили на роботу
в селище Очхамурі недалеко від Батумі.
Після закінчення 8 класу в 1942 році ра3
зом з подругою написали заяви про ба3
жання піти добровольцем на фронт.
Направили їх до 183ої пересувної аві3
аційної майстерні № 45088. У 1944 р.
переведена до 37 окремого полку ре3
зерву офіцерського складу, де служила
друкаркою до Перемоги. Війну закінчи3
ла Зінаїда Захарівна в Чехословаччині у
званні молодшого лейтенанта. Наго3
роджена орденом Вітчизняної війни ІІ
ст., медалями "За бойові заслуги", "За
мужність", "За перемогу над Німеччи3
ною у Великій Вітчизняній війні 19413
1945 рр.".
В мирний час працювала завскладом
в БМУ Укргазбуду.
Її чоловік, Коваленко Павло Петрович
народився 24 січня 1923 р. на Донеччи3
ні. Пройшов війну в піхоті. Брав участь у
боях за Сталінград, Волгоград, звіль3
няв Україну і Польщу. Перемогу зустрів
у Чехословаччині у званні майора. Сім
разів був поранений. Нагороджений
орденами Вітчизняної війни І та ІІ ст.,
Червоної Зірки, медалями "За бойові
заслуги", "Олександра Невського", "За
оборону Сталінграда". Працював на за3
воді "Іскра" майстром цеху. Помер 31
грудня 2004 р.
до річечки та й білизну освіжити треба
було, а тут Павло з Віктором підходять:
"Дівчатка, може й нам сполоснете оде
жину?" Павло зросту нічогенького, а
Віктор два метри, його всі звали з гу
мором "півтора", а коли в строю стоя
ли, то питали: "Півтора, яка там пого
да?" Тож Валя взяла гімнастерку Вікто
ра, а Паша протягує брудну майку Зіні.
Дівчина здивувалася, як це, прийти і,
не соромлячись, отак говорити. Але
сміхотливий блиск його сірих очей
приворожив. Вона мовчки почала тер
ти зношену чорну майку шматочком
чорного мила, що видавався бійцям.
Молодість для того, щоб кохати, тим
паче, коли не свистять кулі, не розри
ваються бомби, не стоїш біля корита зі
смердючим бензином, а співоче літо
запрошує у круговерть почуттів. На
всьому життєвому шляху любив Паша
сюрпризи. Один з них: його Зіночка
спить, а квіти вже біля ліжка".
Магія старих фотографій розсіюєть
ся, а з нових до Зінаїди Захарівни по
сміхаються дочка і син, онуки, правну
ки і малесенька праправнучка. Коли
треба, всі гуртом поспішають бабусі на
допомогу.
9 Травня на вулиці Миру збирається
чимала родина. Їх зустрічає візерунчас
та металева хвіртка з композицією
олімпійських кілець 80го в поєднанні з
"лірою", любив музику колишній госпо
дар. А у вікно до рідних сумовито загля
дає візерунчастий, ледь похилений пар
кан  задум і витвір Павла Петровича.
Ганна Відеречко
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ЮНІ ПОЖЕЖНИКИ ЗАПАЛЮЮТЬ ВОГОНЬ ПЕРЕМОГИ
Окрім традиційного в таких випадках
представлення, кожна команда мала підго
тувати виступ на протипожежну тематику. У
конкурсі "Візитка" юні пожежники змагали
ся у рятувальній справі, показували як тре
ба діяти в екстремальних умовах, надавати
першу медичну допомогу. Конкурс під наз
вою: "Ти про безпеку пам'ятай, цінуй життя,
в біду не потрапляй" говорив сам за себе.
Кожен намагався якнайкраще виконати
завдання, розуміючи відповідальність пе
ред своєю командою.
Цікавим та доволі непростим виявився
конкурс соціального плакату. Члени коман
ди мали не лише намалювати агітплакат на
задану тему, а ще й захистити його. Гімна
зистам дісталася тема, присвячена героям
Чорнобиля. З кожного конкурсу наші зем
ляки виходили переможцями. Тож отрима
ли відповідні оцінки і потрапили до фіналу
обласних змагань, який відбудеться 15
травня.
Учасники команди дякують за надану до
помогу та підтримку директору гімназії
Світлані Сушко, музичному керівнику Вікто
ру Кучеру та хореографупостановнику Інні
Демидовій.

6 травня у приміщенні Фастівського Будинку
культури відбувся обласний етап ХХ Всеукраїн"
ського фестивалю дружин юних пожежних.
Участь взяли 10 команд із навчально"виховних
закладів, в тому числі й команда з Боярського
НВК "Гімназія " ЗОШ І ст.", вихованці гуртка
"Fire" при ЦТМ "Оберіг".
Слід відзначити, що команди показали високий
рівень підготовки. А коли юним пожежним браку
вало фахових знань, вони цілком надолужували
це гумором і артистизмом. Звичайно ж, кожна ко
манда мала своїх "зірок", які запалювали вогнем
перемоги серця не тільки своїх товаришів, а й усіх
присутніх глядачів.
У складі нашої команди гімназисти: Євгенія
Шакірова 6 (10)В кл., Ірина Асаєвич 1 (5)В кл.,
Євген Коваленко 7 (11)Б кл., Максим Коваленко
6 (10)Б кл., Аліна Солоненко 3 (7)Б кл., Катери
на Волошина 7 (11)В кл., Оксана Присяжнюк
7 (10)В кл.
Боротьба була напруженою, емоції вирували
через край, однак до фіналу потрапили лише най
сильніші команди. У змаганнях діти продемонс
трували творчу майстерність, випробували сили в
різноманітних тематичних конкурсах і змаганнях.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФЛЕШ"МОБ
29 квітня у ДНЗ "Даринка"
проведено екологічний флеш"
моб "За чисте довкілля". Дітла"
хи разом з дорослими зробили
добру справу: підрізали та по"
білили дерева, упорядкували
квітники, город та мурашник.
"Наша мета  виховувати еко
логічну культуру українців. Ви
можете нам допомогти, просто
розказавши про нашу акцію", 
переконана завідувач ДНЗ "Да
ринка" Любов Дуднікова.

НОВІ ЗДОБУТКИ КЛУБУ "КАЦУ"
12 квітня 2014 року в Києві відбувся відкритий турнір з куміте"
джитсу з повноконтактних двобоїв. У змаганнях взяли участь 15
спортсменів "Клубу бойових мистецтв "КАЦУ" у вікових категоріях від
5 до 31 року.

Приємно відзначити, що спорт
смени Клубу "КАЦУ" під керівниц
твом Сергія Кондратюка, які трену
ються на базі Боярської ЗОШ № 5,
показали найкращі результати.
У загальному підсумку борці за

воювали 16 медалей: 4
золоті, 8  срібних, 4 брон
зові, також 5 кубків.
Золоті медалі здобули:
Даніїл Кондратюк, Андрій
Лук'янюк, Кирило Коліс
ник та Іван Юркевич. Сріб
ними медалами пораду
вали: Сергій Велькин, Во
лодимир Попович, Артем
Ланін, Олексій Гандзюк,
Вадим Трохименко, Рус
лан Прохорчук, Іван Ста
ровойт. Почесну "Бронзу"
вибороли: Тарас Понома
ренко, Вадим Заболот
ний, Сергій Тонконоженко, Олег
Іванов.
Усі учасники турніру були наго
роджені цінними призами та пода
рунками.

НАШІ ЗЕМЛЯКИ " СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦІВ
19 квітня у спортивному залі Боярської ЗОШ № 5 відбувся другий
турнір з дзюдо за підтримки партії УДАР.
Призи
Дитячоюнацької
спортивної школи виборюва
ли близько 120 учасників
20012002 та 20042005 років
народження з Фастова, Білої
Церкви, Києва, Вінницької та
Чернігівської областей, а та
кож з Коцюбинського, Вишне
вого та Боярки.
Спортсмени боролися зав
зято і продемонстрували ви
сокий рівень підготовки у ві
кових та вагових категоріях,
про що свідчать результати
змагань.
У підсумку золото здобув Іл
ля Крижанівський.
Срібні медалі вибороли Олек
сандр Вінниченко, Андрій Єналеєв,
Артем Смовж та Гліб Чумак.
Бронзовими медалями нагород

жені: Арсен Татосян, Роман Шел
ковський, Денис Рощенюк та Анд
рій Житкевич.
Від організаторів турніру пере
можці та призери отримали кубки,
медалі, грамоти та подарунки.

ДАІ ПЕРЕВІРЯЄ АВТОПЕРЕВІЗНИКІВ
На території Київської області з 23
квітня по 15 травня проводяться ці"
льові профілактичні заходи під
умовною назвою "Автобус"2014".
Управління ДАІ провело ґрунтовний
аналіз стану аварійності на території
Київської області за участі пасажиро
перевізників.
Профілактичні заходи проводяться з
метою посилення контролю щодо за
безпечення безпеки дорожнього руху
на вуличнодорожній мережі, зниження
рівня аварійності, недопущення заги
белі і травмування учасників дорожньо

го руху під час здійснення перевезення
пасажирів.
* * *
Державтоінспекція вкрай стурбована
ситуацією щодо порушень правил до
рожнього руху України з боку водіїв ав
тотранспортних засобів.
Шановні учасники дорожнього руху!
Будьте ввічливі один до одного, дотри
муйтесь правил дорожнього руху. Адже
від цього залежить найцінніше, що є у
людини  її життя.
Сергій Дубчак,
старший інспектор з
технічного нагляду Києво"Святошинського
УДАІ ГУ МВС України в Київській області

КИЄВО"СВЯТОШИНСЬКА
РАЙОННА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ПОВІДОМЛЯЄ:
Впродовж 9"11 травня відбудуться
матчі ІІІ туру Києво"Святошинського
районного чемпіонату з футболу 2014
року.
Перша ліга
СК "Шпитьки"  ФК "ПСВіннер" (Боярка)
10 травня об 11:00, с. Шпитьки
СК "Ворзель"  ФК "Арсенал" (Боярка)
11 травня о 16:00, смт. Ворзель

Втрата

Друга ліга
ФК "Стара Боярка"  СК "Гатне"
10 травня об 11:00, Боярська ЗОШ № 1
ФК "Фанат" (Боярка)  ФК "Вишневе"
11 травня о 17:00, с. Забір'я
Третя ліга
ФК "Ветеран" (Боярка)  ФК "Мрія"
(Вишневе) 10 травня о 15:00, Боярка, ста
діон "Зеніт".
Вболіваймо за наших земляків!

БОЯРКА ПОПРОЩАЛАСЯ
З РУСЛАНОМ ГОРОБЦЕМ

І колискою, і місцем останнього
спочинку стала Боярка для відомого
композитора співака, аранжувальника,
автора популярних пісень Руслана
Горобця. Йому було 57 років.
Впродовж останнього часу
Руслан Борисович жив у Боярці
зі своєю 82річною матір'ю, у
неї на руках він і помер. 26 квіт
ня його провели в останню
путь найближчі родичі та друзі.
Народився 19 червня 1956
року, закінчив Київську консер
ваторію, Київське музичне учи
лище імені Р. Глієра (клас хоро
вого диригування), компози
торський факультет
Краснодарської
академії мистецтв.
Грав у ВІА "Еней",
"Крок", "Чарівні гі
тари", "Карнавал",
"Червоні маки".
З 1983 року на
запрошення Алли
Пугачової 14 років
працював у групі
"Рецитал", де був
диригентом і аран
жувальником му
зичної
програми
"Прийшла і говорю", брав участь у її чис
ленних "Різдвяних зустрічах".

Пісні Руслана Горобця виконува
ли Алла Пугачова, Валерій Леон
тьєв, Олексій Глизін, Олександр
Барикін, Михайло Боярський,
Олександр Кальянов.
Особливу славу мали пісні на
вірші Михайла Таніча у виконанні
Лариси Доліної, з якою Руслан
Горобець у 1997 році записав аль
бом "Погода в домі".
Серед інших його відомих пі
сень  "Аеропорт" (Олександр Ба
рикін), "Разгуляй" (Ольга Зарубі
на), "Падає сніг" (Михайло Бояр
ський), "Ти мене не забувай" (Ва
лерій Леонтьєв).
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ГОРОСКОП

У суботу, 17 травня 2014 року,
з 9 до 14 години
(вул. Білогородська, 19+а, у дворі)
відбудеться конкурс дитячого та сімейного
малюнка "Веселкова моя Україна", а також
майстер+клас з дитячого дозвілля.
Учасники розмалюють бетонний паркан
у дворі багатоповерхового будинку.
Усім необхідним для малювання
забезпечують організатори конкурсу.

12 травня  18 травня
ОВЕН (21.03—20.04).
Вам цей тиждень принесе вигідні
ділові пропозиції. Ймовірна зміна
роботи на більш престижну та ви
сокооплачувану або успішна реалі
зація важливого проекту, що від
криє перед вами привабливі пер
спективи.
ТЕЛЕЦЬ (21.04—21.05).

НА ПЕРЕМОЖЦІВ ЧЕКАЮТЬ НАГОРОДИ.

Напрочуд світлий, приємний пе
ріод. Сонцесяйний позитив сипати
меться на представників знакуіме
нинника звідусіль, що стане гарною
нагодою отримати від життя макси
мум позитивних емоцій.

БЛИЗНЮКИ (22.05—21.06).
Доволі суперечливий, непростий
для вас тиждень, сповнений проти
річ. Щоб не розгубитися у швидкіс
них змінах позитивних і негативних
тенденцій, потрібно максимально
зосередитись та утримуватись на
сформованій позиції.

Загублений студент
ський квиток студентки
ІІІ курсу Навчальнонау
кового інституту права
та психології при МВС
України, виданий на ім’я
Снятинської Ганни Свя
тославівни,
вважати
недійсним.

Іван СТЕПАНЕНКО, 3 роки

РАК (22.06—23.07).

До уваги читачів та передплатників
Запрошуємо Вас взяти участь у соціальному проекті

" Н А Ш Е УС М І Х Н Е Н Е М А Й Б У Т Н Є "
Ми здатні на справжні дива заради однієї дитячої усмішки.
Давайте разом з нашими дітьми надихнемо земляків на добрі
справи заради нашого майбутнього.
Фотографії Ваших усміхнених малюків віком від 2"х до 5"ти
років надсилайте на електронну адресу газети:
boyarka"inform@ukr.net
Найкращі фото будуть опубліковані в газеті "Боярка"інформ"
та розміщені на об'єктах зовнішньої реклами нашого міста!

СМАЧНІ РЕЦЕПТИ ВІД ГАЛИНИ
Гриби мариновані
з цибулею
"П'ятнадцятихвилинка"
Час приготування: 25 хвилини.
Пригадайте, чи бувають у Вашому
житті моменти, коли Ви відпочиває
те, а Вам телефонують друзі і ка
жуть, що через годину вони завіта
ють до Вас? Пропоную Вам рецепт
приготування маринованих грибів,
які нікого не залишать байдужими.
Інгредієнти:
3 шампіньйони 3 0,5 кг;
3 цибуля 3 233 середні цибулинки;
3 олія 3 100 гр;
3 оцет 3 100 гр;
3 сіль 3 2 ст. л;
3 цукор 3 1 ч. л;
3 часник 3 6 зубчиків;
3 зелень 3 будь яка, за смаком;
3 перець чорний, мелений 3 за смаком;
3 перець духмяний, горошок 3 7310 шт;
3 лавровий лист 3 233 шт.
Приготування:
1 літр води доводимо до кипіння
та додаємо лавровий лист, 1 ст. л.
солі і порізані шампіньйони (шма
точки за Вашим смаком). Залишає
мо гриби прокипіти 10 хвилин. Готу
ємо маринад. Розігріваємо олію, до
даємо сіль, цукор, перець, подріб
нений часник. Коли суміш дійде до
кипіння, додаємо оцет  і наш мари
над готовий. Викладаємо в глибоку
(металеву чи керамічну) ємкість гри
би та цибулю, порізану півкільцями.
Заливаємо маринадом і через 15
хвилин смакуємо вишукану закуску

ЗАСНОВНИК – Боярська міська рада.
Директор – Ганна КОВАЛЕНКО.
Головний редактор – Тетяна ЗУБКОВА.
Верстка – Інни НІКОЛЬНІКОВОЇ.

Тефтелі
"Ситий боярчанин"
Час приготування: 25  35 хвилин
Дорогі жінки, чи давно вам
дарували квіти? Приготуйте чудові
тефтельки за цим рецептом, і в
вашій оселі не залишиться пустих
ємкостей для букетів!
Інгредієнти:
3 фарш (за Вашим смаком) 3 0,5 кг;
3 рис відварений 3 200 гр;
3 цибуля 3 2 шт (середні);
3 борошно 3 3 ст. л;
3 томатна паста або соус 3 2 ст.л;
3 рослинна олія 3 2 ст.л;
3 сіль, перець 3 за смаком.
Приготування:
Перемішуємо фарш, рис та дріб
но нарізану цибулю (1 шт), додаємо
сіль, перець та 1 ст. л. борошна.
Формуємо кульки, присипаємо їх
борошном та обсмажуємо на рос
линній олії. Готуємо соус: дрібно
нарізану цибулинку обсмажуємо на
рослинній олії, додаємо томатну
пасту, борошно  2 ст. л., сіль, пе
рець, 250 мл води. Після закипання
опускаємо тефтельки в соус та
тушкуємо 1015 хв. Готуємо вазу
під квіти.

Банановий десерт
"Вдоволений гурман"
Час приготування: 1015 хвилин.
Ваша дитина відмовляється від
бананів, сиру, йогуртів, меду та горі
хів? Спробуйте зацікавити її цікавою
сумішшю цих корисних інгредієнтів,
які забезпечать дитину вітамінами,
кальцієм та мікроелементами, необ
хідними для нормального розвитку.
Привертаю вашу увагу, що десерт
не містить цукру і є набагато корис
нішим для дитини, ніж цукерки чи
печиво.
Інгредієнти:
3 банан 3 2 шт;
3 сир кисломолочний 3 40 гр;
3 йогурт 3 40 гр;
3 яйце 3 1 шт;
3 мед 3 40 гр;
3 сік лимонний 3 1 ч.л;
3 горіхи подрібнені (за Вашим
смаком) 3 1 ст. л.
Приготування:
Чистимо банани, розрізаємо їх
навпіл та викладаємо в форму (ке
рамічну, або металеву). Поливаємо
банани лимонним соком. Сир змі
шуємо з йогуртом, яйцем та медом,
та викладаємо готову суміш на ба
нани. Запікаємо 4 хвилини у мікрох
вильовій печі при 100 % потужності,
або 810 хвилин у розігрітій до 160
градусів духовці. Готовий десерт по
сипаємо горіхами. За умови приго
тування цього десерту 1 раз на тиж
день та вживання його з відваром
шипшини або із завареними сухоф
руктами, Ви та Ваша дитина забуде
те про ангіну та нежить! Смачного!

Смачного!
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Замовлення

Напрочуд успішний для вас пері
од. Завдяки вдалому збігу обставин
чи несподіваній зустрічі з потріб
ною людиною ви зможете здійсни
ти найважливіші задуми і досягти
основної мети.

ЛЕВ (24.07—23.08).
Цей тиждень сприятливий для
фінансових операцій та укладення
вигідних перспективних угод. Дот
римуючись чіткої послідовності у ді
ях та виваженості у прийнятті рі
шень ви зможете досягти постав
леної цілі.

ДІВА (24.08—23.09).
Попередні надбання стануть за
порукою успішних перспектив сьо
годення. Цього тижня Фортуна ціл
ковито на вашому боці, отож ско
ристайтеся її прихильністю задля
здійснення найважливіших задумів.

ТЕРЕЗИ (24.09—23.10).
Напрочуд активний і плідний пе
ріод. Ваші ідеї отримають високу
оцінку і матимуть чудові шанси на
оптимальне втілення. У будьяких
складних питаннях прислухайтесь
до голосу інтуїції — вона підкаже
правильне рішення.

СКОРПІОН (24.10—22.11).
Доволі клопіткий період. Ділова
сфера потребуватиме неабияких
затрат сил та часу, внаслідок чого
ймовірне напруження атмосфери в
родинному колі. Постарайтесь
врівноважити обидві ці важливі для
вас сфери.

СТРІЛЕЦЬ (23.11—21.12).
Для вас це спокійний і загалом
вдалий тиждень. Службові завдання
вирішуватимуться успішно, у фінан
совій сфері не передбачається жод
них несподіванок, доходи будуть
стабільними.

КОЗЕРІГ (22.12—20.01).
Упродовж тижня вас не полиша
тиме гарний настрій, незважаючи на
ймовірні проблеми. Професійні
труднощі та непорозуміння з діло
вим оточенням вам вдасться успіш
но подолати завдяки доброзичли
вості та позитивній енергетиці.
ВОДОЛІЙ (21.01—19.02).
Не переймайтеся, якщо не всі за
думи вам вдасться реалізувати в
намічені строки – можливо, пауза в
діловій активності наразі потрібна
для ретельного продумування ймо
вірних ризиків.

РИБИ (20.02—20.03).
На цьому тижні вам слід бути мак
симально розсудливими і конструк
тивно використовувати життєві си
ли. Зважаючи на невисокий енерге
тичний потенціал, важливо знаходи
ти час для повноцінного відпочинку.

