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календар подій
16-17 травня, ставок Церковний 
(біля Свято-Михайлівської церкви) 
Чемпіонат з рибної ловлі 
(для дорослих та дітей). 
Організатор — ГО «Відродження Притварки».  

23 травня, 10:00-18:00, ЦТМ «Оберіг», 
вул. Білогородська, 23-а
Міське свято до Дня захисту дітей: 
урочиста хода «З миром у серці», 
концертна програма «Майбутнє України — це ми!» 
у рамках заключного фестивалю дитячої творчості 
«Обереги любові-2015». 

Повідомляйте про майбутні події на e-mail: 
afisha-podiy@ukr.net або за тел.: (068) 558-95-75. 

Продовження на стор.  3

Боярчанка Марина Мецгер здобула перше     
місце серед дітей-дівчаток віком 11-13 років               
на Чемпіонаті Європи з Таеквон-До ІТФ в місті                  
Андрія, Італія.

ЄвроПейське золото —
у боярчанки

Помічники з читачів ви-
йшли хоч куди! Та й робота ви-
явилася не лише корисною, а 
й приємною. Адже отримуєш 
особливе задоволення, коли 
твої зусилля радують не лише 
тебе самого, а й інших людей. 

ПоМІчникаМи стали читачІ

А ще тішить душу думка, що 
особисті зусилля поповнили 
скарбничку добрих справ лю-
дей, які долучилися до благо-
родної справи раніше. 

Пам’ятаймо, ми – боярчани. 
І благоустрій – справа кожного. 

Урок трудового навчання хлопці – учні 4(8)-Б класу Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.» – провели з 
лопатами у руках. Цими знаряддями праці хлопці перекопали газон, чим довершили упорядкування квіт-
ника, влаштованого біля міської дитячої бібліотеки, що знаходиться по вул. Молодіжній, 77.

Чистота не залежить від су-
ботників і кількості людей, які 
до них долучилися. 

Чистота – результат що-
денної роботи як комунальних 
служб, так і кожного з нас. 

Продовження на стор.  7

Боярський краєзнавчий му-
зей було створено на базі літе-
ратурно-меморіального музею 
М. Островського, відкритого 
29 вересня 1974 року. Біля ви-
токів створення музею були  
краєзнавці Іван Іванов, Василь 
Кубренков, Володимир Гори-
нович, Альбіна Януш.

Музей пройшов через терени 
ідеологічних впливів і, зламавши 
рамки соціальної обмеженості, 
став центром духовного і мис-
тецького життя нашого міста, а 
також багатофункціональним 
культурним закладом. Роками 

тут виховувалося братство пере-
дових людей і подвижників. Бо-
ярський краєзнавчий музей має 
свою ідею, філософію, естетику, 
неповторну духовну атмосферу. 
Музей знайомить боярчан з ці-
кавими, творчими, неординар-
ними людьми із золотими рука-
ми і такими ж серцями. 

Тут відбуваються виставки де-
коративно-прикладного мисте-
цтва, живопису, графіки, вишив-
ки, презентації нових книжок 
місцевих авторів та гостей. З іні-
ціативи музею на будинках міс-
та та на меморіальній стелі біля 

музею встановлено меморіальні 
дошки видатних діячів України, 
імена яких пов’язані з Бояркою. 

Експозиції розповідають 
про людей унікальної долі, ге-
роїв праці і війни, музей тримає 
зв’язок з волонтерами та бійцями, 
які беруть участь в АТО, а також 
займається науково-пошуковою 
роботою та відкриває нові і забуті 
сторінки нашої історії.

З нагоди Всесвітнього дня 
музеїв вітаємо директора Лю-
бов Кравченко та колектив Бо-
ярського краєзнавчого музею з 
професійним святом. 

Центр ДуХовностІ, ПатрІотизМу І натХнення

У нашому місті вже 41 рік працює унікальний культурний                    
заклад, який можна назвати справжнім духовним центром Боярки.

До всесвІтнього Дня Музеїв

З метою врахування 
пропозицій, які надійшли 
від мешканців житлово-
го масиву Боярської ЛДС 
за вх. № 02-5/С 3/49-535.1 
від 08.04.2015 р., відповід-
но до рішення загальних 
зборів, керуючись ст. 42 За-
кону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 
та згідно з розпоряджен-

ням міського голови Тараса      
Добрівського від 29 квітня 
2015 року № 02-14/51, 

28 травня о 19 год. на дитя-
чому майданчику житлового 
масиву на території Боярської 
ЛДС відбудуться громадські 
слухання щодо приєднання 
цього житлового масиву до те-
риторії міста Боярка. 

Про ПровеДення 
гроМаДськиХ слуХань
на територІї Житлового Масиву 
боярської лДс
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Напередодні 70-ї річниці пере-
моги у Другій Світовій війні спів-
робітники районних підрозділів 
ПАТ «Київобленерго» на чолі з го-
ловою правління Іваном Поливя-
ним провели масштабні роботи 
з упорядкування та реставрації 
пам’ятників і меморіалів героям, 
які захищали країну у 1941-1945 
роках. Відповідні роботи було про-
ведено в усіх районах Київщини.

Ініціатори акції не обми-
нули своєю увагою і Боярку. 
Напередодні 9 травня було 
капітально відремонтовано 
пам’ятник Невідомому солдату, 
що знаходиться біля залізнич-
ної станції Боярка: очищено та 
полаковано скульптуру, пофар-
бовано огорожу, відремонтова-
но подіум та оновлено написи. 

Обеліск Слави у парку Пере-
моги також відчув увагу праців-
ників «Київобленерго». Там було 
полаковано та обкладено плит-
кою скульптурну композицію, а 
також оновлено написи на плитах. 

електроенергетики вІДреМонтували 
боярськІ ПаМ’ятники

На реалізацію проекту «Ніх-
то не забутий, ніщо не забуто!» 
правлінням ПАТ «Київобл-
енерго» було виділено 140 тис. 
грн. Безперечно, це — гідний 
приклад для нащадків — ціну-
вати та пам’ятати про історичне 
минуле українського народу.

Система диспетчеризації, яку впровадили у Боярці наприкінці 2014 року, 
стала предметом ознайомлення для колег з Луцька. Директор КП  «Боярка-
Водоканал» Микола Давиденко 13 травня на території ВНС-5, де знаходиться 
пункт диспетчеризації, приймав гостей: колегу з Луцька, директора КП «Луць-
кводоканал» Івана Корчука та керівника ТОВ ПВК «Енергозберігаючі техноло-
гії» Андрія Торубару. Саме ця компанія займалась проектуванням та виконан-
ням робіт у Боярці.

лучани знайоМляться з ДосвІДоМ боярки

на постійну роботу до кП «бгвуЖкг» потрібні:
• НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
• ПОКРІВЕЛЬНИКИ 4 розряду   — 2 одиниці;
• ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК 3, 4, 5 розряду  — 1 одиниця;
• РОБІТНИК 3 БЛАГОУСТРОЮ (чоловік)  — 1 одиниця;
• МАЛЯР 3, 4 розряду                                       — 2 одиниці.

Виконавчий комітет Бояр-
ської міської ради оголошує кон-
курс на заміщення вакантних 
посад посадових осіб місцевого 
самоврядування:

• спеціаліста 1 категорії з пи-
тань архітектури (1 штатна оди-
ниця, на період відпустки по 
догляду за дитиною основного 
працівника);

• головного спеціаліста з 
питань землекористування                        
(1 штатна одиниця, на період 
відпустки по догляду за дити-
ною основного працівника)
вимоги до кандидатів: 

громадянство України, 
вища освіта відповідного про-
фесійного спрямування за 
освітньо-кваліфікаційним рів-
нем магістра, спеціаліста. Стаж 
роботи за фахом у державній 
службі не менше 3 років або 
стаж роботи за фахом в інших 
сферах не менше 5 років. До-
сконале знання державної 
мови, вміння працювати на 
комп’ютері.

Згідно з чинним порядком 
щодо заміщення вакантної по-
сади державного службовця 
конкурсанти складають у пись-
мовій формі іспити на знання 
Конституції України, законів 
України «Про місцеве самовря-

дування в Україні», «Про дер-
жавну службу», «Про службу в 
органах місцевого самовряду-
вання» та «Про запобігання ко-
рупції», а також законодавства з 
урахуванням специфіки функ-
ціональних повноважень відпо-
відного структурного підрозділу .
Для участі в конкурсі подаються документи:

заява про участь у конкур-
сі; заповнена особова картка 
(форма П-2 ДС) з відповідними 
додатками; 2 фотокартки розмі-
ром 4х6 см; копії документів про 
освіту; декларація про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за мину-
лий рік, копії паспорта та вій-
ськового квитка; медична до-
відка про стан здоров’я особи, 
яка претендує на зайняття по-
сади, пов’язаної з виконанням 
функцій держави або місцевого 
самоврядування за формою № 
133/о, затвердженою наказом 
Міністерства охорони здоров’я 
України від 30.07.2012 № 578; 
номер ідентифікаційного коду.

Термін подання документів: 
протягом 30 календарних днів з 
дня оголошення про проведення 
конкурсу. За довідками зверта-
тись за адресою: м.Боярка, вул.
Білогородська,13, кабінети № 6, 7.
телефони для довідок: 43-241, 41-705

• Впродовж травня працівники 
КП «Боярське ГВУЖКГ» провели 
роботи по житловому фонду та бла-
гоустрою м. Боярка:

• Дільниця електрогосподарства 
провела роботи по заміні електролі-
чильників згідно з актом вимог по вул. 
Щорса, 22; 50 років Жовтня, 23; Мая-
ковського, 42; Молодіжна, 8; Пастер-
нака, 76; Молодіжній, 2; Громова, 8.    

• Дільниця будівельників – від-
ремонтовано дах над кв. 71 у бу-
динку по вул. Лінійній, 30 та кв. 98 
у будинку по вул. Ворошилова, 23, 
а також проведено ремонт козирка 
у першому під’їзді будинку по вул. 
Молодіжній, 28.

• Дільницею по обслуговуванню 
будинків проведено прибирання 
сміття на горищах та у підвалах 
будинків 27, 41, 144 по вул. Біло-
городській; Ворошилова, 23; Б. 
Хмельницького, 113. 

Сантехніками управління зро-
блено ремонт каналізаційного 
стояка по вул. Білогородській, 25 
та відключено квартиру від цен-

трального опалення в будинку по 
вул. Б. Хмельницького, 113. По 
вул. Б. Хмельницького в районі 
ЗОШ № 5 встановлено 4 нових 
сміттєвих контейнери.

• До аварійно-диспетчерської 
служби управління надійшло 134 за-
явки, з них аварійних – 27; електро-
господарство – 18; РБД – 19; ліфто-
ве господарство – 42; благоустрій 
міста – 28. Виконання – 80 %.

• Юридичний відділ нині подав 
до Київського районного суду 2 за-
яви щодо примусового стягнення 
заборгованості за житлово-кому-
нальні послуги в судовому порядку, 
до виконавчої служби подано 3 су-
дових накази про примусове стяг-
нення заборгованості.

• Підрозділ благоустрою про-
водив роботи з підготовки до свят-
кових та вихідних днів, прибрано 
парк Перемоги, скошено траву. 
Впродовж останнього часу зрізала-
ся омела, по вул. Молодіжній під-
рядна організація проводить обріз-
ку старих тополь, триває робота по 

відновленню тротуару. Підрядна 
організація проводить роботи по 
розмітці доріг міста. Нині ведуться 
роботи щодо прибирання прибор-
дюрної території, а також підготов-
ка до побілки бордюрів. Відновлено 
роботу 2 фонтанів біля Будинку 
урочистих подій по вул. Білогород-
ській, 134 та у парку Перемоги. 

• 5 травня по вул. Лінійній, 28 
було викрадено гальмівні котушки 
у ліфтах, зрізані замки у ліфтових 
приміщеннях, нанесено збитків 
підприємству на суму близько              
4 000 грн., а ще викрадено тепловий 
лічильник по вул. Гоголя, 78. На-
писано заяви до правоохоронних 
органів, триває розслідування. 

Шановні мешканці міста, будьте 
пильними та небайдужими до майна 
міста, вчасно повідомляйте право-
охоронні органи, аварійно-диспет-
черську службу підприємства про 
недоліки у будинках та на їх територі-
ях. Завдяки нашій з Вами співпраці 
наше місто буде найкращим.

кП «бгвуЖкг» ПовІДоМляЄ

Іван Корчук з цікавістю озна-
йомився з роботою пункту та еко-

• готує подання до суду щодо 
призначення опіки над недієздат-
ними особами (опікунська рада);

• готує рішення щодо при-
значення помічників особам, 
які за станом здоров’я потребу-
ють постійної сторонньої допо-
моги (опікунська рада); 

• готує рішення та подання на 

звання «Мати-героїня» (матері, які 
народили та виховали до восьми-
річного віку п’ять і більше дітей);

• консультує та завіряє необ-
хідні документи для оформлен-
ня посвідчення багатодітної ро-
дини (сім’ї, в яких троє і більше 
неповнолітніх дітей);

• готує довідки про те, що жит-

лова площа не закріплена за мало-
літніми та неповнолітніми дітьми;

• проводить обстеження 
житлово-побутових умов про-
живання сімей з дітьми;

• проводить профілактичну 
роботу з батьками, які ухиля-
ються від виконання батьків-
ських обов’язків.

спеціаліст у справах дітей боярської міської ради, 
вул. білогородська, 13, каб. 11, тел.: (04598) 40-371:

Превентивне виховання в школі – 
це система підготовчих та профілак-
тичних дій педагогів, спрямованих на 
запобігання формуванню в учнів не-
гативних звичок, рис характеру, про-
явам асоціальної поведінки підлітків 
та організацію належного догляду за 
діяльністю школярів.

13 травня у приміщенні Боярської 
ЗОШ № 5 відбувся районний семінар 
заступників директорів з виховної ро-
боти на тему: «Систематична робота 
педагогічного колективу, батьківсько-
го активу, місцевих органів самовря-

дування з превентивного виховання 
учнів».

У семінарі брали участь: мето-
дист РМЦ Тетяна Гончарук, дирек-
тор Боярської ЗОШ № 5 Валентина 
Кривенко, заступники директорів 
шкіл з виховної роботи Києво-Свя-
тошинського району, о/у ВКМСД 
Києво-Святошинського РВ ГУ 
МВС України в Київській області 
Надія Семенюк, спеціаліст І кате-
горії у справах дітей Боярської місь-
кої ради Юлія Цимбалюк, вчителі, 
представники батьківської громади. 

На семінарі чільну увагу було 

приділено таким питанням: система 
роботи школи з превентивного ви-
ховання (Лариса Скуз, заст. дирек-
тора НВР); співпраця кримінальної 
міліції у справах дітей і школи з по-
передження правопорушень серед 
неповнолітніх (Надія Семенюк); 
взаємодія органів місцевого само-
врядування і педагогічного колекти-
ву з превентивного виховання (Юлія 
Цимбалюк); залучення батьківської 
громадськості до активної участі 
у житті школи (Лихошерст Ю.М., 
Хамхін В., Хамхін Е.).

Превентивне виХовання ДІтей

соЦІальна слуЖба

Триває підготовка до повно-
цінного використання тренуваль-
ного поля міського стадіону.

За словами директора КЗ 
«Боярська міська ДЮСШ» Сер-
гія Дзюбіна, футбольний газон 
потребує чимало уваги, тож під-
готовлене поле розміром 100 на 
64 кв. м було засіяно газонною 

травою (використано 9 мішків 
насіння) та підживлено міндоб-
ривами. Виконується підсип-
ка чорноземом поверхні поля 
(використано 30 т чорнозему). 
Нині готується до використан-
ня система зрошення. Планові 
роботи з благоустрою стадіону 
виконуються за сприяння Бо-
ярської міської ради.

вІДбуваЄться благоустрІй 
МІського стаДІону 28 років незмінно працює 

тренером з важкої атлетики та 
пауерліфтингу майстер спорту, 
випускник Київського держав-
ного інституту фізичної культури 
Сергій Михайлович Тетянюк. 

Завдяки таланту тренера та 
його харизмі, до цих видів спор-
ту було залучено вже понад три 
тисячі юнаків та дівчат нашого 
міста.

Загалом Сергій Михайло-
вич підготував трьох майстрів 
спорту міжнародного класу, 11 
майстрів спорту України, 37 
кандидатів у майстри спорту, 
більше 400 спортсменів 1-3 роз-
рядів, серед яких: чемпіон світу 
Олег Гавриш, срібний призер 
світу Сергій Осипчук, чотири 
переможця міжнародних тур-

заслуЖеноМу тренеру україни - 55!

нірів: Богдан Крук, Олександр 
Осипчук, Олександр Тетянюк, 
Наталія Ромашко, 10 чемпіонів 

номічним ефектом від впроваджен-
ня такої системи. 

«Я завітав до Боярки спеціально 
для ознайомлення з досвідом впро-
вадження та використання новітніх 
технологій у комунальному гос-
подарстві міста. Питання якнай-
швидшого впровадження системи 
диспетчеризації, яка дозволяє дис-
танційно керувати роботою сверд-
ловин і ефективно використовува-
ти енергоносії, дуже актуальне для 
Луцька, — зауважив Іван Микола-
йович. — Те, що я побачив у Боярці, 
мені сподобалось. 

Луцьк — місто досить вели-
ке, але проблеми водоканалів як 
Боярки, так і Луцька однакові. 
Це — постійне зростання вартості 
складових тарифу на воду, а також 
постійна нестача обігових коштів. 
Система диспетчеризації, на мою 
думку, один з ефективних механіз-
мів для ощадливого використання 
електроенергії. Це також дозволить 
постійно тримати під контролем 
роботу усіх об’єктів водопостачан-
ня», — переконаний Іван Корчук. 

та 12 призерів України, понад 
300 переможців та призерів об-
ласних змагань Київщини.

Сьогодні важкоатлети тре-
нуються на базі Боярської гім-
назії (вул. Сєдова, 7). Цю залу 
ще необхідно доукомплектува-
ти спеціальним спортивним об-
ладнанням, щоб з 1-го вересня 
запрошувати 10-12 річних під-
літків до занять. 

Бажаємо ювіляру здоров’я, 
натхнення, а його вихованцям, 
які неодмінно стануть гордістю 
Боярки, – перемог. 

Євген левченко
Щиро вітають Сергія                        

Тетянюка міський голова Тарас 
Добрівський, колеги-депутати  
Боярської міської ради та редак-
ція газети «Боярка-інформ». 

вакансІя



315 травня 2015
№ (267) Дата

9 травня парк Перемоги зі-
брав численних боярчан та гос-
тей міста. Поміж дерев лунала 
музика воєнних років, палахкоті-
ли червоні маки на одязі у молоді 
та поміж бойових нагород у вете-
ранів. Усміхалися діти чистому 
небу та ясному сонцю.

У парку знайшлося місце 
для щирого спілкування з оче-
видцями буремних подій Другої 
Світової війни та сучасними за-
хисниками Вітчизни. Знаходили 
глядачів спортивні змагання та 
концерт. Було й традиційне час-
тування ветеранів — солдатська 
каша. День Перемоги — це свя-
то, яке через 70 років набуло не-
сподівано актуального значення.

Зверталися зі сцени до усіх 
присутніх з побажаннями миру 
та спокою, щастя і перемоги 
шановні гості: голова Києво-
Святошинської РДА Мирослава 
Смірнова, голова райради Люд-
мила Шевчук, міський голова 
Тарас Добрівський. Порадували 
чудовим співом відомі українські 
співачки: заслужена артистка 
України  Марина Одольська, за-
служена артистка України Ната-
ля Шелепницька, фіналістка шоу 
«Голос країни» Олена Яловик. 

Покладання квітів, вшануван-
ня полеглих. Віншування живих ге-
роїв-переможців — таким був цьо-
горічний День перемоги у Боярці. 

ПаМ’ятаЄМо І ПереМагаЄМо
ШануЄМо ПаМ’ять ПолеглиХ

Двох учасниць бойових дій 
привітали з 70-ю річницею Пере-
моги над нацизмом у Європі та 
70-ю річницею завершення Дру-
гої Світової війни. 

Боярчанки Тамара Павлів-
на Гущіна і Зінаїда Захарівна 
Коваленко 8 травня приймали 
привітання від міського голови 
Тараса Добрівського, керівни-
ків ветеранських організацій 
Лариси Козленко, Лідії Хомен-
ко та Анатолія Пастовенського. 

Спогади, фронтові піс-
ні, щире тепле спілкування… 
Пам’ятаємо героїзм ветеранів, 
живемо заради нових перемог. 

вІДвІДали ветеранІв

Спільний виховний захід, при-
свячений Дню пам’яті та прими-
рення, відбувся у Боярському 
НОК військового ліцею ім. І. Бо-
гуна за участі ліцеїстів та учнів 
Боярської ЗОШ № 3. 

Концертну програму від-

зростаЄ ПоколІння 
МайбутнІХ ПереМоЖЦІв Районний захід до Дня 

пам’яті і примирення відбувся 8 
травня у Боярському НВК «Гімна-
зія — ЗОШ І ст.»

Звуки духового оркестру, 
який розмістився на вході до 
гімназії, зустрічали усіх учас-
ників заходу. У фойє їх вітали 
гімназистки та вручали квіти і 
прикрашали одяг власноруч-
но виготовленим символом 
пам’яті — червоним маком.

Час та реалії сьогодення 
розставляють нові акценти на 
історичних подіях 70-річної 
давнини. Але подвиг наших 
співвітчизників, які разом зі 
світовою спільнотою подолали 
нацизм, не підлягає переоцінці. 

У заході взяли участь: заступ-
ник голови Київської облдерж-
адміністрації Дмитро Христюк, 
голова Києво-Святошинської 

слава, вДячнІсть та Повага

райдержадміністрації Миросла-
ва Смірнова, голова Києво-Свя-
тошинської районної ради Люд-
мила Шевчук та міський голова 
Тарас Добрівський.

Для ветеранів приготували 
щирі привітання, побажання 
здоров’я, почесні грамоти та 
відзнаки, а також святковий 
концерт. 

крили заступник начальника 
ліцею Євген Пікуль та директор 
школи Стелла Михайлова.

На завершення відбулось 
урочисте шикування ліцеїстів 
біля обеліску Слави у парку Пе-
ремоги та покладання квітів. 

Рік тому війна знову увійшла у наші реалії. І українці згадали, що вони з роду переможців. 
Про це нині говорять теперішні воїни, які пройшли випробування АТО.

23 травня 2015 року з 10 год. 
до 18 год. біля ЦТМ «Оберіг» (вул. 
Білогородська, 23-а) відбудеться 
марш Миру та концертна програ-
ма «Майбутнє України - це ми!» з 
нагоди відзначення Міжнарод-
ного Дня захисту дітей у рамках 
заключного фестивалю дитячої 
творчості «Обереги любові - 2015». 

• 10:00 - виставка-продаж 
робіт образотворчого та деко-
ративно-ужиткового мистецтва, 
майстер-класи, персональні 
виставки вихованців, родинні 
виставки, розваги для малечі;

• 11:30-12:00 – урочиста хода 
«З миром у серці» вихованців та 
учасників АТО по вул. Білого-
родській від Будинку урочистих 
подій до ЦТМ «Оберіг»;

• 12:00 - відкриття фести-
валю «Обереги любові - 2015»; 
концертна програма «Майбут-
нє України - це ми!», а також 
вшанування учасників АТО; 
вручення подяк, грамот, дипло-
мів представникам батьківсько-
го колективу та вихованцям, 
почесним партнерам, вручен-
ня свідоцтв про позашкільну 
освіту випускникам. Флешмоб 
«Віва, Україно!»

МІське 
свято До Дня 
заХисту ДІтей 

календар 
подій
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боярська МІська раДа
VІ скликання

позачергова 58 сесія
рІШення № 58/2682

від 21 квітня 2015 року      м. боярка

Про створення тимчасової 
контрольної комісії Боярської 
міської ради

У зв’язку із численними 
скаргами щодо неефективно-
го використання бюджетних 
коштів комунальними підпри-
ємствами міста, розглянувши 
пропозиції депутатів Боярської 
міської ради та представників 
громадськості, відповідно до 
ст. 17, п. 12 ст. 46, ст. 48 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування», — 
боярська МІська раДа  вирІШила:

1. З метою забезпечення 
контролю за ефективним ви-
користання бюджетних коштів 
комунальними підприємствами 
міста та запобіганню зловжи-
вань з боку посадових осіб та 
працівників комунальних під-
приємств і закладів Боярської 
міської ради створити тимчасову 
контрольну комісію Боярської 
міської ради у складі депутатів 
міської ради: В. М. Сафонов,     
О. П. Поліщук, Є. В. Михальов, 
А. Н. Мірзаєв, В. В. Кривенко,  
С. Г. Неупокой, В. І. Очкур.

2. Головою тимчасової конт-
рольної комісії обрати депутата 
Боярської міської ради Володи-
мира Михайловича Сафонова.

3. Голові тимчасової конт-
рольної комісії впродовж міся-
ця подати на розгляд Боярської 
міської ради звіт та пропозиції 
за результатами своєї роботи.

4. Відсторонити начальника 
КП «БГВУЖКГ» В. П. Богуслав-
ського від виконання службових 
обов’язків на час роботи комісії.

5. Доручити виконкому Бо-
ярської міської ради опубліку-
вати дане рішення в засобах ма-
сової інформації та розмістити 
на сайті Боярської міської ради.

6. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
постійну депутатську комісію 
Боярської міської Ради з пи-
тань фінансів, бюджету, соці-
ально-економічного розвитку, 
зовнішньоекономічних зв’язків 
та на постійну депутатську ко-
місію Боярської міської Ради 
з питань регламенту, депутат-
ської діяльності, етики, закон-
ності та правопорядку.
МІський голова   т. г. ДобрІвський

боярська МІська раДа
VІ скликання

позачергова 58 сесія
рІШення № 58/2675

від 21 квітня 2015 року      м. боярка

Про встановлення тарифів 
на проживання в гуртожитках КП 
«БГВУЖКГ» за адресами:  вул. Мо-
лодіжна, 12/2, вул. Пастернака, 68

Розглянувши лист начальника 
КП «БГВУЖКГ» В. П. Богуслав-
ського про встановлення тарифів 
на проживання в гуртожитках під-
приємства, керуючись пп. 2 п. а) 
ст. 28 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», 
пп. 4 ст. 2,  пп. 4 ст. 5 та пп. 2 ст. 7 
Закону України «Про житлово-ко-
мунальні послуги» і, враховуючи 
підняття цін на енергоносії, ма-
теріали, відсутність зауважень та 
пропозицій до повідомлення («Бо-
ярка-інформ» від 10.04. №7(265), –
виконкоМ МІської раДи вирІШив:

1. Встановити тарифи на 
проживання в гуртожитках КП 
«Боярського ГВУЖКГ» по гурто-
житку № 6, вул. Молодіжна 12/2:

- за 1 ліжко-місце за один 
місяць у сумі 749,02 грн. з ПДВ 
на 1 особу для громадян, що по-
стійно проживають;

- квартплата для мешканців 
4-го поверху (сімейний гурто-
житок) у сумі 22,77 грн. з ПДВ 
за 1 м2 на місяць; 

по гуртожитку по вул. Пас-
тернака, 68:

- за 1 ліжко-місце за один 
місяць в сумі 538,90 грн. з ПДВ 
на 1 особу для громадян, що по-
стійно проживають.

2. Встановити тарифи на 
проживання в гуртожитках КП 
«Боярського ГВУЖКГ» для 
працівників комунальних під-
приємств та органів місцевого 
самоврядування по гуртожитку 
№ 6, вул. Молодіжна, 12/2: 

- за 1 ліжко-місце за один 
місяць у сумі 693,54 грн. з ПДВ 
на 1 особу для громадян, що по-
стійно проживають;

- квартплата для мешканців 
4-го поверху (сімейний гурто-
житок) в сумі 21,08 грн. з ПДВ 
за 1 м2 на місяць; 

по гуртожитку по вул. Пас-
тернака, 68:

- за 1 ліжко-місце за один 
місяць в сумі 498,99 грн. з ПДВ 
на 1 особу для громадян, що по-
стійно проживають;

3. Зобов’язати КП «БГВУЖКГ» 
дотримуватись вимог Закону 
України «Про житлово-комуналь-
ні послуги».

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
першого заступника міського 
голови В.А. Скочка.
МІський голова  т. г. ДобрІвський

боярська МІська раДа
київської областІ

виконавчий коМІтет
рІШення

від 12 травня 2015 року   № 26/6
м. боярка

Про погодження благоустрою 
КП «Боярське ГВУЖКГ» у м. Боярка.

Керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», Правил благоустрою 
міста Боярка, затверджених 
рішенням Боярської міської 
ради від 24.11.2011 р. № 14/701, 
розглянувши звернення в. о. 
заступника начальника КП 
«БГВУЖКГ» з благоустрою від 
29.04.2015 р. № 310, –
виконкоМ МІської раДи вирІШив:

1. Погодити КП «Боярське 
ГВУЖКГ» проведення благо-
устрою місць загального користу-
вання за адресами: м. Боярка вул. 
Полярна, 10 — вул. Гоголя, вул. 
Молодіжна (до дитячої районної 
поліклініки) — вул. Залізнична.

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови за на-
прямком.
МІський голова  т. г. ДобрІвський

боярська МІська раДа
київської областІ

виконавчий коМІтет
рІШення

від 12 травня 2015 року     № 26/7
м. боярка

Про затвердження заходів по 
підготовці КП «Боярське ГВУЖКГ» 
до роботи в осінньо-зимовий пе-
ріод 2015-2016р.р.

Керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні» та заслухавши допові-
ді начальника КП «БГВУЖКГ» 
щодо необхідності завдань по 
підготовці до роботи в осінньо-
зимовий період 2015-2016 рр., –
виконкоМ МІської раДи вирІШив:

1. Затвердити заходи по під-
готовці КП «БГВУЖКГ» до ро-
боти в осінньо-зимовий період 
2015-2016 років (з додатком 

боярська МІська раДа
київської областІ

виконавчий коМІтет
рІШення

від 12 травня 2015 року     № 25/1
м. боярка

Про затвердження лімітів ви-
користання та водовідведення 
стічних вод підприємствам-або-
нентам комунального підприєм-
ства «Боярка-Водоканал» Бояр-
ської міської ради на 2015 р. 

Згідно зі cт. 26 Закону Укра-
їни «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», ст. 66 Водного 
Кодексу України, розглянувши 
лист директора КП «Боярка-
Водоканал» М.І. Давиденка 
від 17.04.2015 р. №193, з метою 
раціонального використання 
водних ресурсів міста, –
виконкоМ МІської раДи вирІШив:

1. Затвердити ліміти відпус-
ку води питної води та водо-
відведення стічних вод на 2015 
рік підприємствам-абонентам 
комунального підприємства 
«Боярка-Водоканал» Бояр-
ської міської ради (з додатком 
можна ознайомитись на сайті                  
www.boyarka-inform.com).

2. Підприємствам-абонен-
там комунального підпри-
ємства «Боярка-Водоканал» 
Боярської міської ради, у разі 
виникнення необхідності 
збільшення ліміту водокорис-
тування, обумовленого зміною 
виробництва, подавати про-
хання до виконкому Боярської 
міської ради щодо змін ліміту, 
узгоджене з комунальним під-
приємством «Боярка-Водока-
нал» Боярської міської ради та 
управлінням водних ресурсів, 
для подальшого затвердження в 
установленому порядку.

 3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови за на-
прямком.
МІський голова   т.г. ДобрІвський

боярська МІська раДа
київської областІ

виконавчий коМІтет
рІШення

від 12 травня 2015 року        № 26/5
м. боярка

Про затвердження норми витра-
ти води споживачами в м. Боярка

Розглянувши лист КП «Бо-
ярка-Водоканал» № 192 від 17 
квітня 2015 року «Норми витрати 
води споживачами», керуючись п. 
1 ст. 30 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», –
виконкоМ МІської раДи вирІШив:

1. Погодити комунальному 
підприємству «Боярка-Водо-
канал» норми витрат води в м. 
Боярка на 2015 рік (з додатками 
можна ознайомитись на сайті 
www.boyarka-inform.com).

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови за на-
прямком. 
МІський голова    т.г. ДобрІвський

боярська МІська раДа
київської областІ

виконавчий коМІтет
рІШення

від 12 травня 2015 року          № 26/1
м. боярка

Про погодження розрахунку 
вартості одного виїзду асенізацій-
ної машини 3,8 м3 КП «Боярка-Во-
доканал» та розрахунку вартості 
очистки 1 м3 стоків для спожива-
чів власним транспортом

Керуючись пп. 2 п б) ст. 28 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», роз-
глянувши лист директора КП 
«Боярка-Водоканал» М. І. Дави-
денка від 16.04.2015 № 190, –
виконкоМ МІської раДи вирІШив:

1. Погодити розрахунки вар-
тості одного виїзду асенізацій-
ної машини 3,8 м3 для населен-
ня згідно з додатком (Додаток 1).

2. Погодити розрахунки 
вартості одного виїзду асеніза-
ційної машини 3,8м3 для бю-
джетних підприємств згідно з 
додатком (Додаток 2).

3. Погодити розрахунки вар-
тості одного виїзду асенізацій-
ної машини 3,8м3 для комерцій-
них структур згідно з додатком 
(Додаток 3).

4. Погодити розрахунок вар-
тості очистки 1 м3 стоків для спо-
живачів власним транспортом 
згідно з додатком (Додаток 4).

5. Зобов’язати керівництво 
КП «Боярка-Водоканал» до-
тримуватись правил надання 
платних послуг відповідно до 
чинного законодавства. 

6. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови за на-
прямком
МІський голова    т.г. ДобрІвський

боярська МІська раДа
київської областІ

виконавчий коМІтет
рІШення

від 12 травня 2015 року       № 26/4
м. боярка

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 

боярської міської ради від 12 травня 2015 року № 26/4
розрахунок

вартості одного виїзду асенізаційної 
машини кП «боярка водоканал» на 

3,8м3 для населення

Статті витрат Сума (грн.)

Заробітна плата 
(основна, дод.)

27,99

Відрахування на соц. 
заходи

10,60

Амортизація 4,14

Пальне 157,59

Накладні витрати 14,00

Електроенергія 2,92

Очищення 27,25

Собівартість 244,49

Рентабельність 19,56

ПДВ 52,81

Вартість 316,86

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 

боярської міської ради від 12 травня 2015 року № 26/4
розрахунок

вартості одного виїзду асенізаційної машини 
кП «боярка водоканал» на 3,8м3 для 

бюджетних організацій

Статті витрат Сума (грн.)

Заробітна плата 
(основна, дод.)

27,99

Відрахування на 
соц. заходи

10,60

Амортизація 4,14

Пальне 157,59

Накладні витрати 14,00

Електроенергія 2,92

Очищення 27,25

Собівартість 244,49

Рентабельність 48,90

ПДВ 58,68

Вартість 352,07

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету 

боярської міської ради від 12 травня 2015 року № 26/4
розрахунок

вартості одного виїзду асенізаційної машини 
кП «боярка-водоканал» на 3,8м3 для 

комерційних структур

Статті витрат Сума (грн.)

Заробітна плата 
(основна, дод.)

27,99

Відрахування на 
соц. заходи

10,60

Амортизація 4,14

Пальне 157,59

Накладні витрати 14,00

Електроенергія 2,92

Очищення 27,25

Собівартість 244,49

Рентабельність 122,25

ПДВ 73,35

Вартість 440,09

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету 

боярської міської ради від 12 травня 2015 року № 26/4
розрахунок 

вартості очистки 1 м3 стоків для 
споживачів

власним транспортом (талон)

Статті витрат Сума (грн.)

Хімічні аналізи 3,34

Реагенти 1,05

Очистка стоків 4,25

Накладні  витрати 2,00

Інші витрати 5,30

Собівартість 15,94

Рентабельність 1,28

ПДВ 3,44

Вартість обслуго-
вування

20,66

можна ознайомитись на сайті 
www.boyarka-inform.com)

2. Начальнику КП «БГВУЖКГ» 
щомісячно надавати до місь-
квиконкому інформацію про 
хід виконання заходів по під-
готовці міських комунальних 
об’єктів до роботи в осінньо-
зимовий період 2015-2016 років 
до 5 числа за звітним місяцем.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови за на-
прямком.
МІський голова   т.г. ДобрІвський

Про погодження кандидатури на 
посаду заступника міського голови 

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 26, 
ст. 42 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Украї-
ні», ст. 10 Закону України «Про 
службу в органах місцевого са-
моврядування», — 
боярська МІська раДа вирІШила:

1. Погодити на посаду за-
ступника міського голови Бо-
ярської міської ради кандида-
туру Красовського Олександра 
Валерійовича.

2. Після отримання ре-
зультатів спеціальної перевір-
ки відомостей щодо осіб, які 

претендують на зайняття по-
сад, пов’язаних із виконанням 
функцій держави або місцевого 
самоврядування, подати на за-
твердження кандидатуру Кра-
совського Олександра Валері-
йовича на посаду заступника 
міського голови.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
постійну депутатську комісію 
з питань регламенту, депутат-
ської діяльності та етики, за-
конності та правопорядку.
МІський голова   т. г. ДобрІвський
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   Телеканал 1+1

06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:45 «Чотири весілля»
11:05 Т/с «Королева бандитів»
12:00 ТСН
12:25 «Ворожка»
13:00 «Ворожка»
13:35 «Сліпа»
14:10 «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Сімейні мелодрами - 5»
16:45 ТСН
17:10 Х/ф «Моя кохана Діла»
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Х/ф «Моє щасливе 
завтра» (2)
22:00 «Гроші»
23:15 ТСН
23:30 «Мінкульт»
00:10 Х/ф «Розвідка» (3)
01:05 Х/ф «Ва-Банк» (2)

   ICTV

05:40 Служба розшуку дітей
05:45 М/с «Муча Луча»
06:10 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
06:55 Факти тижня з Оксаною 
Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з Костянтином 
Стогнієм
09:55 «Смертельна сутичка». 
12:45 Факти. День
13:20 «Смертельна сутичка». 
13:55 «Охоронець». Х/ф
15:45 Факти. День
16:20 «Охоронець». Х/ф
16:40 «Кінець світу». Х/ф
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Дістало!
21:10 Факти. Вечір
21:30 Свобода слова з Андрієм 
Куликовим
00:25 «Саботаж». Х/ф (2)

   Інтер

05:05 «Подробиці тижня»
06:25 Мультфільм
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 Х/ф «Таємничий острів»
11:10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:15 «Сімейний суд»
14:00 Новини
14:25 «Сімейний суд»
15:25 «Жди меня»
16:00 Новини
16:15 «Жди меня»
17:45 Новини
18:10 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Сільський учитель» 
23:10 Т/с «Завжди говори «Завжди» 2»

   Новий Канал

06:10 Профілактика
12:00 Єралаш
13:15 М/ф «Динозавр»

14:55 Х/ф «Пірати Карибсько-
го моря: Скриня мерця»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Ревізор
22:25 Страсті за Ревізором
00:15 Х/ф «Любов під прикриттям» (2)

   НТН

05:05 Х/ф «Мусульманин»
06:35 «Правда життя»
07:05 «Агенти впливу»
08:00 Т/с «Павутиння - 7»
15:30 Т/с «Жінки на межі»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 12»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 4»
23:45 Т/с «NCIS: Лос-
Анджелес - 3» (2)
00:40 Т/с «Мертва зона» (2)
02:05 «Свідок»
02:35 Х/ф «Щури» (3)
04:10 «Свідок»
04:40 «Легенди карного розшуку»

   СТБ

05:30 Профілактика
12:00 Х/ф «Пес Барбос та не-
звичайний крос» (1)
12:20 Х/ф «Самогонщики»(1)

12:40 Х/ф «Мріяти не шкідливо»(1)
14:20 «Битва екстрасенсів»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:20 «За живе!»
19:45 «Слідство ведуть екстрасенси»
20:50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»(1)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Детектор брехні 7»
23:50 «Один за всіх»
01:00 Х/ф «Поліцейські та злодії»(1)
02:40 Х/ф «Справа №306»(1)
04:00 Нічний ефір

   ТЕТ

06:00 Байдиківка
06:20 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
06:50 М/с «Машині казки» (1)
07:10 М/с «Лалалупси» (1)
07:40 М/с «Чаінгтон» (1)
08:00 Мульт MIX
10:00 М/с «Смурфіки» (1)
10:55 Обережно, діти!
11:35 Т/с «Ксена - принцеса-воїн» (1)
12:30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами» (1)
14:10 Панянка-селянка
16:00 Віталька
17:30 Т/с «Сімейний бізнес» (1)
19:00 Т/с «Кухня» (1)
19:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)

20:00 Т/с «Кухня» (1)
20:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
21:00 Країна У
22:00 Т/с «Світлофор» (2)
23:30 Т/с «Два батька і два сина» (2)
00:05 Х/ф «Австралія» (2)
02:40 ТЕТ-Інтернет
03:05 Щоденники Темного
04:15 У ТЕТа тато!
05:05 Союзмультфільм

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Профілактика
14:00 Т/c «Слід»  (1)
15:00 Події
15:30 Т/c «Слід»  (1)
17:10 Т/c «Слід»  (1)
18:00 Т/c «Безсмертник. Віра і 
правда (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/c «Практика»  (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Мерзла земля»  (2) 
01:30 Події
02:15 Ток-шоу «Говорить Україна»
03:15 Т/c «Дорожній патруль-10»  (1)
04:45 Т/c «Безсмертник. Віра і 
правда» (2)
05:30 Події

   УТ 1

06:00 ПРОФІЛАКТИКА
14:00 Погода
14:20 Вікно в Америку
14:55 Казки Лірника Сашка
15:05 Мультфільм
15:40 Погода
15:45 Утеодин з Майклом Щуром
16:20 Книга ua
16:50 Д/ф «Кримські татари: 
«Крим - наш!»
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогі депутати
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Подорожні» з Ольгою 
Герасимюк
22:40 Погода
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00 ТРК «ЕРА»
01:18 «ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 ТелеАкадемія
02:20 Новини. Світ
02:30 Новини
02:50 Д/ф «М’ясо з пробірки»
03:50 Т/с «Час збирати каміння»
05:00 Новини
05:35 Новини. Спорт

   Телеканал 1+1

06:15 Лотерея «Лото-забава»
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:45 «Чотири весілля»
11:05 Т/с. Катерина Кузнє-
цова в мелодрамі «Короле-
ва бандитів»
12:00 ТСН
12:25 «Ворожка»
13:00 «Ворожка»
13:35 «Сліпа»
14:10 «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Сімейні мелодрами - 5»
16:45 ТСН
17:10 Прем’єра на «1+1». 
Зворушлива мелодрама 
«Моя кохана Діла»
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Х/ф «Моє щасливе 
завтра» (2)
22:00 «Чотири весілля 4»
23:15 ТСН
23:35 Х/ф «Розвідка» (3)
00:30 Х/ф «Втеча з Шоушенка» 
(2)

   ICTV

05:10 Факти

05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
09:50 «Тринадцятий-2». Т/с
11:55 «Дізнавач-2». Т/с
12:45 Факти. День
13:20 «Дізнавач-2». Т/с
14:30 «Лютий». Т/с
15:45 Факти. День
16:20 «Лютий». Т/с
16:45 «Снайпери. Кохання 
під прицілом». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
20:20 Громадянська оборона
21:10 Факти. Вечір
21:30 «Винищувачі». Т/с
00:15 «Важко бути мачо». Х/ф (2)
02:10 «Незнайомець». Х/ф (2)
03:35 «Тринадцятий-2». Т/с
04:55 Служба розшуку дітей

   Інтер

05:35 «Подробиці»
06:25 Мультфільм
07:00 Новини
07:15 «Ранок з Інтером»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з Інтером»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з Інтером»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з Інтером»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Горобини грона 
червоні»
11:10 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
12:00 Новини

12:25 «Щастя з пробірки»
13:30 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 2»
16:00 Новини
16:15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 2»
17:45 Новини
18:10 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Сільський 
учитель»
23:10 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 2»
01:10 Т/с «Територія 
краси»
03:10 Т/с «Таємниця «Свя-
того Патріка»

   Новий Канал

06:10 Kіds Tіme
06:12 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
07:25 Kіds Tіme
07:27 М/с «Барбоскіни»
07:30 Kіds Tіme
07:33 М/с «Пінгвіни Мада-
гаскару»
07:55 Kіds Tіme
07:57 Єралаш
12:00 Т/с «Татусеві дочки»
15:55 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «Авантюристи»

23:00 Т/с «Молодіжка 2»
01:00 Абзац!
01:45 Репортер
01:50 Про що говорять 
тварини

   НТН

05:05 Т/с «Державний захист - 3»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні 
справи»
09:50 Т/с «Суто англійські 
вбивства»
11:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 4»
13:10 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 12»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Державний за-
хист - 3»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 12»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 4»
23:45 Т/с «NCIS: Лос-
Анджелес - 3» (2)
00:40 Т/с «Мертва зона» (2)
02:05 «Європейський по-
керний турнір»
02:50 «Свідок»
03:20 «Речовий доказ»
03:50 «Випадковий свідок»
04:10 «Свідок»
04:40 «Легенди карного 
розшуку»

   СТБ

05:35 «Вікна-Новини»
06:10 «Все буде добре!»
07:50 «За живе!»
10:15 Т/с «Самара -2»(1)

12:05 «МайстерШеф - 3»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:25 «За живе!»
19:50 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20:55 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»(1)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Кохана, ми вбиває-
мо дітей»
00:25 «Один за всіх»
01:35 Х/ф «Осінній марафон»(1)
03:05 Х/ф «Повернення 
«Святого Луки»(1)
04:35 Нічний ефір

   ТЕТ

06:00 Байдиківка
06:20 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
06:50 М/с «Машині казки» (1)
07:15 М/с «Лалалупси» (1)
07:40 М/с «Чаінгтон» (1)
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфіки» (1)
10:35 М/с «Качині історії» (1)
10:55 Обережно, діти!
11:20 М/ф «Барбі: Чудове 
Різдво» (1)
12:30 Т/с «Та, що говорить 
з привидами» (1)
14:10 Панянка-селянка
16:00 Віталька
17:00 Т/с «Сімейний 
бізнес» (1)
19:00 Т/с «Кухня» (1)
19:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
20:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
21:00 Країна У

22:00 Т/с «Світлофор» (2)
23:00 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
00:00 Х/ф «500 днів літа» (2)
01:30 Дайош молодьож!
01:55 ТЕТ-Інтернет
02:45 Щоденники Темного
03:55 У ТЕТа тато!
04:45 Союзмультфільм
05:35 Байдиківка

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/c «Слід»  (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
11:10 Т/c «Всі скарби світу» (1)
13:10 Т/c «Слід»  (1)
15:00 Події
15:30 Т/c «Слід»  (1)
17:10 Т/c «Слід»  (1)
18:00  Т/c «Безсмертник. 
Віра і правда» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/c «Практика» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/c «Шаман 2» (2)
02:20 Події
03:10 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
04:10 Зірковий шлях
04:40 Т/c «Безсмертник. 
Віра і правда» (2)
05:30 Події

   УТ 1

06:00 ТРК «ЕРА»
09:00 Вічне
09:15 Про головне
10:15 «Подорожні» з Оль-
гою Герасимюк
11:25 Д/с «Мій новий дім 
- Корея»
11:55 Уряд на зв’язку з 
громадянами
12:20 Дорогі депутати
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:50 Казки Лірника 
Сашка
14:05 Д/ф «Загадки Но-
рильського повстання»
16:20 Х/ф «У нас є Папа»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Д/ф «Стеком і шаблею»
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:35 Новини. Спорт
22:00 Міжнародний пісен-
ний конкурс Євробачення 
2015. Перший півфінал
00:00 ТРК «ЕРА»
01:18 «ПЕРШИЙ». НІЧ-
НИЙ КАНАЛ
01:20 Трійка, Кено, Мак-
сима
01:25 Про головне
02:20 Новини. Світ
02:30 Новини
02:50 Д/ф «Жіноче лоно»
03:50 Т/с «Час збирати 
каміння»
05:00 Новини
05:35 Новини. Спорт

Вівторок, 19 травня

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:45 «Чотири весілля»
11:05 Т/с. «Королева бан-
дитів»
12:00 ТСН
12:25 «Ворожка»
13:00 «Ворожка»
13:35 «Сліпа»
14:10 «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Сімейні мелодрами - 5»
16:45 ТСН
17:10 Х/ф «Моя кохана Діла»
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»
21:00 Х/ф «Моє щасливе за-
втра» (2)
22:00 «Інспектор Фреймут 2»
23:15 ТСН
23:35 Х/ф «Розвідка» (3)
00:30 Х/ф «Квіти війни» (3)

   ICTV

05:00 Студія Вашинтон
05:05 Факти
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті

08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
09:50 «Тринадцятий-2». Т/с
11:40 «Снайпери. Кохання під 
прицілом». Т/с
12:45 Факти. День
13:20 «Снайпери. Кохання під 
прицілом». Т/с
14:20 «Лютий». Т/с
15:45 Факти. День
16:20 «Лютий». Т/с
16:40 «Снайпери. Кохання під 
прицілом». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Секретний фронт
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Винищувачі». Т/с
00:10 «1812: Уланська балада». Х/ф (2)
01:55 «Важко бути мачо». Х/ф (2)
03:40 «Тринадцятий-2». Т/с

   Інтер

05:35 «Подробиці»
06:25 Мультфільм
07:00 Новини
07:15 «Ранок з Інтером»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з Інтером»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з Інтером»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з Інтером»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Горобини грона 
червоні»
11:10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини

12:25 «Щастя з пробірки»
13:30 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 2»
16:00 Новини
16:15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 2»
17:45 Новини
18:10 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Сільський учитель»
23:10 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 2»
01:10 Т/с «Територія краси»
03:15 Т/с «Таємниця «Святого 
Патріка»

   Новий Канал

06:10 Kіds Tіme
06:12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07:25 Kіds Tіme
07:30 М/с «Барбоскіни»
07:33 Kіds Tіme
07:35 М/с «Пінгвіни Мада-
гаскару»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер
08:05 Єралаш
12:00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
14:55 Т/с «Вороніни»
15:55 Т/с «Молодіжка 2»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Т/с «СашаТаня»

21:00 Х/ф «Нереальна любов»
22:45 Т/с «Молодіжка 2»
00:45 Абзац!
01:30 Репортер
01:35 Служба розшуку дітей
01:40 Дорослі як діти
04:00 Зона ночі
05:40 25-й кадр

   НТН

05:05 Т/с «Державний захист - 3»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні справи»
09:50 Т/с «Суто англійські 
вбивства»
11:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 4»
13:10 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 12»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Державний захист - 3»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 12»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 4»
23:45 Т/с «NCIS: Лос-
Анджелес - 3» (2)
00:40 Т/с «Мертва зона» (2)
02:05 «Свідок»
02:35 «Речовий доказ»
03:30 «Випадковий свідок»
04:00 «Свідок»
04:30 «Легенди карного розшуку»

   СТБ

05:30 «Все буде добре!»
07:00 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
08:50 «За живе!»
10:00 Т/с «Самара -2»(1)

11:55 «МайстерШеф - 3»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:25 «За живе!»
19:50 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
20:55 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»(1)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Давай поговоримо про секс 2»
00:25 «Один за всіх»
01:35 Х/ф «По головній вули-
ці з оркестром»(1)
03:00 Х/ф «Чорний принц»(1)
04:30 Нічний ефір

   ТЕТ

06:00 Байдиківка
06:20 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
06:50 М/с «Машині казки» (1)
07:15 М/с «Лалалупси» (1)
07:40 М/с «Чаінгтон» (1)
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфіки» (1)
10:35 М/с «Качині історії» (1)
10:55 Обережно, діти!
11:20 Х/ф «Йоринда і Йорин-
гель» (1)
12:30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами» (1)
14:10 Панянка-селянка
16:00 Віталька
17:00 Т/с «Сімейний бізнес» (1)
19:00 Т/с «Кухня» (1)
19:30 Т/с «Два батька і два 
сина» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
20:30 Т/с «Два батька і два сина» (2)
21:00 Країна У
22:00 Т/с «Світлофор» (2)
23:00 Т/с «Два батька і два сина» (2)

00:00 Х/ф «Чоловік у пошуках 
еротики» (3)
01:30 Дайош молодьож!
01:55 ТЕТ-Інтернет
02:45 Щоденники Темного
03:55 У ТЕТа тато!
04:45 Союзмультфільм
05:35 Байдиківка

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/c «Слід»  (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15  Зірковий шлях
10:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
11:10 Т/c «Всі скарби світу» (1)
13:10 Т/c «Слід»  (1)
15:00 Події
15:30 Т/c «Слід»  (1)
17:10 Прем’єрні серії! Т/c 
«Слід»  (1)
18:00  Т/c «Безсмертник. Віра 
і правда» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/c «Практика» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/c «Шаман 2» (2)
02:20 Події
03:10 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
04:10 Зірковий шлях
04:40 Т/c «Безсмертник. Віра і 
правда» (2)
05:30 Події

   УТ 1

06:00 ТРК «ЕРА»
09:00 Вічне
09:05 Міжнародний пісенний 
конкурс Євробачення 2015. 
Перший півфінал (повтор)
11:30 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
12:35 Зроблено в Європі
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:55 Казки Лірника Сашка
14:05 Мультфільм
14:25 Як ваше здоров’я?
15:30 Чоловічий клуб. Спорт
16:35 Х/ф «Із життя Остапа 
Вишні»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:50 Погода
19:00 Перша студія
19:30 ДебатиPRO
21:00 Новини
21:35 Новини. Спорт
22:00 Слідство. Інфо
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, 
Кено
23:00 ТРК «ЕРА»
01:18 «ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 ТелеАкадемія
02:20 Новини. Світ
02:30 Новини
02:50 Д/ф «Траєкторія 
свободи»
03:50 Т/с «Час збирати 
каміння»
05:00 Новини
05:35 Новини. Спорт

Середа, 20 травня

TV-МарШрут

Понеділок, 18 травня

дорогі ветерани, бойові побратими, інваліди війни та солдатські вдови! Щиро вітаю Вас з днем 
примирення та 70-ю річницею перемоги у другій Світовій війні. нехай над нашою Україною небо 
завжди буде мирним, а людям усміхається доля.

З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко
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Четвер, 21 травня
   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:45 «Чотири весілля»
11:05 Т/с. «Королева бандитів»
12:00 ТСН
12:25 «Ворожка»
13:00 «Ворожка»
13:35 «Сліпа»
14:10 «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Сімейні мелодрами - 5»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Моя кохана Діла»
19:30 ТСН
20:30 «Чистоnews»,
21:00 Х/ф «Моє щасливе завтра» (2)
22:00 Х/ф «Моє щасливе завтра» (2)
23:00 «Право на владу - 2»
00:45 ТСН

   ICTV

05:05 Студія Вашинтон
05:10 Факти
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті

08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
09:50 «Тринадцятий-2». Т/с
11:40 «Снайпери. Кохання під 
прицілом». Т/с
12:45 Факти. День
13:20 «Снайпери. Кохання під 
прицілом». Т/с
14:20 «Лютий». Т/с
15:45 Факти. День
16:20 «Лютий». Т/с
16:40 «Снайпери. Кохання під 
прицілом». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Інсайдер
21:10 Факти. Вечір
21:30 «Винищувачі». Т/с
00:15 «Ржевський проти Напо-
леона». Х/ф (2)
01:45 «1812: Уланська балада». Х/ф (2)
03:20 «Тринадцятий-2». Т/с

   Інтер

05:35 «Подробиці»
06:25 Мультфільм
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 Х/ф «Її серце»
11:10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 «Щастя з пробірки»
13:25 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Завжди говори «Завжди» 2»
16:00 Новини
16:15 Т/с «Завжди говори «За-
вжди» 2»
17:45 Новини
18:10 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Сільський учитель» 
23:10 Т/с «Завжди говори «За-
вжди» 2» 

   Новий Канал

06:10 Kіds Tіme
06:12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07:25 Kіds Tіme
07:30 М/с «Барбоскіни»
07:33 Kіds Tіme
07:35 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер
08:05 Єралаш
12:00 Т/с «Татусеві дочки»
14:55 Т/с «Вороніни»
15:55 Т/с «Молодіжка 2»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!

19:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «З 8 березня, чоловіки»
23:00 Т/с «Молодіжка 2»
01:05 Абзац!
01:50 Репортер
01:55 Служба розшуку дітей
02:00 М’ясорупка
03:35 Зона ночі
05:35 25-й кадр

   НТН

05:00 Т/с «Державний захист - 3»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні справи»
09:50 Т/с «Суто англійські вбивства»
11:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 4»
13:10 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 12»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Застиглі депеші»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 12»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 4»
23:45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес - 3» (2)
00:40 Т/с «Мертва зона» (2)
02:05 «Покер. Велика гра»
02:50 «Свідок»
03:20 «Речовий доказ»
03:50 «Випадковий свідок»
04:25 «Свідок»

   СТБ

06:05 «Вікна-Новини»

06:40 «Все буде добре!»
08:20 «За живе!»
09:40 Т/с «Самара -2»(1)
11:20 «МайстерШеф - 3»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
19:55 «Слідство ведуть екстрасенси»
20:55 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»(1)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Я соромлюсь свого тіла 2»
00:25 «Один за всіх»
01:30 Х/ф «Швидкий поїзд»(1)
03:05 Х/ф «Версія полковника Зоріна»(1)
04:30 Нічний ефір

   ТЕТ

06:00 Байдиківка
06:20 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
06:50 М/с «Машині казки» (1)
07:15 М/с «Лалалупси» (1)
07:40 М/с «Чаінгтон» (1)
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфіки» (1)
10:35 М/с «Качині історії» (1)
10:55 Обережно, діти!
11:20 Х/ф «Принц-жабеня» (1)
12:30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами» (1)
14:10 Панянка-селянка
16:00 Віталька
17:00 Т/с «Сімейний бізнес» (1)
19:00 Т/с «Кухня» (1)
19:30 Т/с «Два батька і два сина» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
20:30 Т/с «Два батька і два сина» (2)

21:00 Країна У
22:00 Т/с «Світлофор» (2)
23:00 Т/с «Два батька і два сина» (2)
00:00 Х/ф «Єтюди втрьох» (3)
01:30 Дайош молодьож!
01:55 ТЕТ-Інтернет
02:45 Щоденники Темного
03:55 У ТЕТа тато!
04:45 Союзмультфільм
05:35 Байдиківка

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/c «Слід»  (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15  Зірковий шлях
10:00 Ток-шоу «Говорить Україна»
11:10 Т/c «Всі скарби світу» (1)
13:10 Т/c «Слід»  (1)
15:00 Події
15:30 Т/c «Слід»  (1)
17:10 Прем’єрні серії! Т/c «Слід»  (1)
18:00  Т/c «Безсмертник. Рай там, де ти» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/c «Практика» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/c «Шаман 2» (2)
02:20 Події
03:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
04:10 Зірковий шлях
04:40 Т/c «Безсмертник. Рай там, де ти» (2)
05:30 Події

   УТ 1

06:00 ТРК «ЕРА»
09:00 Вічне
09:10 ДебатиPRO
10:40 Перша студія
11:30 Д/с «Мій новий дім - Корея»
12:05 Погода
12:15 Слідство. Інфо
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:50 Казки Лірника Сашка
14:00 Мультфільм
14:15 Музична академія Junіor
15:55 Надвечір’я
16:55 Світло
17:35 Чоловічий клуб
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Д/с «Сага старовинної пущі»
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:35 Новини. Спорт
22:00 Міжнародний пісенний 
конкурс Євробачення 2015. 
Другий півфінал
00:00 ТРК «ЕРА»
01:18 «ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ 
КАНАЛ
01:20 Трійка, Кено, Максима
01:25 ТелеАкадемія
02:20 Новини. Світ
02:30 Новини
02:50 Д/с «Сага старовинної пущі»
03:50 Т/с «Час збирати каміння»
05:00 Новини
05:35 Новини. Спорт

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:45 «Чотири весілля»
11:05 Т/с «Королева бандитів»
12:00 ТСН
12:25 «Ворожка»
13:00 «Ворожка»
13:35 «Сліпа»
14:10 «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Сімейні мелодрами - 5»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Моя кохана Діла»
19:30 ТСН
20:20 «Анімаційний проект квар-
талу 95 «Мультибарбара 2015»
21:00 «Вечірній Київ 2015»
23:00 «Світське життя»
00:05 Х/ф «Волл-стріт. Гроші не сплять»

   ICTV

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Студія Вашинтон

05:10 Факти
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
09:50 «Тринадцятий-2». Т/с
11:40 «Снайпери. Кохання під 
прицілом». Т/с
12:45 Факти. День
13:20 «Снайпери. Кохання під 
прицілом». Т/с
14:20 «Лютий». Т/с
15:45 Факти. День
16:20 «Лютий». Т/с
16:40 «Снайпери. Кохання під 
прицілом». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Антизомбі
21:10 Факти. Вечір
21:30 Дизель-шоу
22:55 «Наша Russіa. Яйця долі». Х/ф (2)
00:40 «Ржевський проти Напо-
леона». Х/ф (2)
02:00 «Тринадцятий-2». Т/с
03:25 «Закон Херрі». Телесеріал
04:35 Факти

   Інтер

05:35 «Подробиці»
06:25 Мультфільм
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 Х/ф «Будинок для двох»
11:10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 «Щастя з пробірки»
13:25 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Завжди говори «Завжди» 2»
16:00 Новини
16:15 Т/с «Завжди говори «Завжди» 2» 
17:45 Новини
18:10 Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Ток-шоу «Чорне дзеркало»
23:30 Т/с «Чемпіони з підворіття» (2)
03:00 «Подробиці»
03:50 Х/ф «А життя продовжується» (2)

   Новий Канал

06:05 Служба розшуку дітей
06:10 Kіds Tіme
06:12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07:25 Kіds Tіme
07:30 М/с «Барбоскіни»
07:33 Kіds Tіme
07:35 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07:55 Kіds Tіme
08:00 Репортер
08:05 Єралаш

12:00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
14:55 Т/с «Вороніни»
15:55 Т/с «Молодіжка 2»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «Змішані почуття» 
22:50 Х/ф «Чоловік з гарантією» (2)
00:40 Абзац!
01:20 Репортер
01:30 Про що говорять тварини
03:50 Зона ночі
05:30 25-й кадр

   НТН

04:55 «Легенди карного розшуку»
05:25 Т/с «Застиглі депеші»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:30 Т/с «Каменська - 5»
13:00 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 12»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Застиглі депеші»
19:00 «Свідок»
19:30 Х/ф «Кохання під грифом 
«Цілком таємно - 2»
21:20 Т/с «Перевізник» (2)
23:15 Х/ф «Смертельне падіння» (2)
00:55 Т/с «Декстер - 4» (3)
02:50 «Свідок»
03:20 «Випадковий свідок»
03:50 «Речовий доказ»
04:20 «Легенди карного розшуку»

   СТБ

06:15 Х/ф «Діти понеділка»(1)
07:55 Х/ф «Павутинка бабиного літа»(1)
09:50 Т/с «Приватне замовлення»(1)
18:00 «Вікна-Новини»
18:45 Т/с «Коли ми вдома» (2)
20:00 «Холостяк - 5»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Холостяк - 5»
00:05 Х/ф «Павутинка бабиного 
літа»(1)
01:55 Х/ф «Принцеса цирку»(1)
04:15 Нічний ефір

   ТЕТ

06:00 Байдиківка
06:20 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
06:50 М/с «Машині казки» (1)
07:15 М/с «Лалалупси» (1)
07:40 М/с «Чаінгтон» (1)
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфіки» (1)
10:35 М/с «Качині історії» (1)
10:55 Обережно, діти!
11:20 Х/ф «Бременські музиканти» (1)
12:30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами» (1)
14:10 Панянка-селянка
16:00 Віталька
16:50 Т/с «Сімейний бізнес» (1)
18:20 Х/ф «Фантастичний містер Лис» (1)
20:00 М/ф «Університет монстрів» (1)
22:00 Х/ф «500 днів літа» (2)

00:00 Х/ф «Спляча красуня» (3)
01:30 Дайош молодьож!
01:55 ТЕТ-Інтернет
02:45 Щоденники Темного
03:55 У ТЕТа тато!
04:45 Союзмультфільм
05:35 Байдиківка

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/c «Слід»  (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15  Зірковий шлях
10:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
11:10 Т/c «Всі скарби світу» (1)
13:10 Т/c «Слід»  (1)
15:00 Події
15:30 Т/c «Слід»  (1)
17:10 Прем’єрні серії! Т/c «Слід»  (1)
18:00  Т/c «Безсмертник. Рай там, де ти» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00  Співай як зірка
23:00 Події дня
23:30 Т/c «Шаман 2» (2)
03:00 Події
03:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
04:45 Т/c «Безсмертник. Рай там, де ти» (2)
05:30 Події

   УТ 1

06:00 ТРК «ЕРА»
09:00 Вічне
09:05 Міжнародний пісенний 
конкурс Євробачення 2015. 
Другий півфінал (повтор)
11:35 Д/с «Мій новий дім - Корея»
12:05 Про головне
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:50 Погода
13:55 Казки Лірника Сашка
14:05 Мультфільм
14:30 Як це?
15:20 Віра. Надія. Любов
16:25 Музичне турне
17:35 Театральні сезони
18:05 Погода
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Т/с «Вікендові історії»
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:35 Новини. Спорт
22:00 Перша студія
22:50 Погода
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00 ТРК «ЕРА»
01:18 «ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 Музичне турне
02:20 Новини. Світ
02:30 Новини
02:50 «Надвечір’я» з Т. Щербатюк
03:45 Т/с «Час збирати каміння»
05:00 Новини
05:35 Новини. Спорт

П’ятниця, 22 травня

   Телеканал 1+1

06:00 «Гроші»
07:10 ТСН
08:00 Дісней! «Качині історії» (1)
08:30 Дісней! «Качині історії» (1)
08:55 «Маша і ведмідь» (1)
09:30 «Світське життя»
10:35 Х/ф «Нехай говорять»
14:20 «Вечірній Київ 2015»
16:25 «Вечірній квартал в 
Буковелі»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН
20:15 «Українські сенсації»
21:20 «Вечірній квартал в 
Буковелі»
23:20 Концерт Тіни Кароль «Я 
все ще люблю»

   ICTV

05:05 «Той ще Карлосон». Х/ф
06:25 Антизомбі
07:15 Дістало!
08:10 Громадянська оборона

09:10 Інсайдер
10:10 «Чорні кішки». Т/с
12:45 Факти. День
13:00 «Чорні кішки». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини. Під-
сумки з Костянтином Стогнієм
20:05 «Чорні кішки». Т/с
22:55 «Гірко-2». Х/ф (2)
00:50 «Наша Russіa. Яйця долі». Х/ф (2)
02:10 «Нічний дозор». Х/ф (2)
04:05 «Закон Херрі». Теле-
серіал

   Інтер

05:20 Д/с «Великі українці»
05:45 «Подробиці»
06:35 «Мультфільм»
07:00 «Увага, черепаха!»
08:45 «Школа доктора Кома-
ровського»
09:30 Т/с «Сільський учитель» 
18:00 Т/с «Будинок з ліліями» (2)
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Будинок з ліліями» (2)

22:50 Т/с «Турецький транзит» (2)
02:10 Д/ф «Карати не можна 
помилувати»
02:55 Т/с «Чемпіони з підворіття» (2)

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:03 М/с «Губка Боб - Прямо-
кутні штани»
07:53 Kіds Tіme
07:55 Уральські пельмені
10:00 Ревізор
13:20 Страсті за Ревізором
15:10 Т/с «СашаТаня»
19:10 Х/ф «Неймовірні при-
годи кота» 
21:00 Х/ф «Пірати Карибсько-
го моря: На краю світу»
00:20 Х/ф «П’ята влада» (2)
02:50 Дорослі як діти
04:00 Зона ночі
05:40 25-й кадр

   НТН

04:50 Т/с «Застиглі депеші»
08:00 Т/с «Каменська - 5»
11:30 «Речовий доказ». Убивця 
з того світу
12:00 «Головний свідок»
12:55 «Випадковий свідок»
13:30 «Правда життя». Жінка 
за кермом
14:00 Т/с «Таємниці слідства 
- 9» (1)
19:30 Т/с «Жінки на межі»
23:00 «Голі та смішні»
00:00 Т/с «Перевізник» (2)
01:50 «Речовий доказ»
03:50 «Випадковий свідок»
04:35 «Легенди карного розшуку»

   СТБ

06:25 Х/ф «Міміно» (1)
08:00 «Караоке на Майдан»
09:00 «Все буде смачно!»
10:50 Х/ф «За двома зайцями»(1)
12:15 Х/ф «Москва - Лопушки»(1)
14:10 Т/с «Коли ми вдома»
15:45 «Холостяк - 5»

18:00 Х/ф «Поділись щастям своїм»(1)
22:25 Х/ф «Операція «И» та 
інші пригоди Шурика»(1)
00:25 «Давай поговоримо про секс 2»

   ТЕТ

06:00 М/с «Смурфіки» (1)
06:20 Х/ф «У пошуках капітана 
Гранта» (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Даша-дослідниця» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
10:35 М/с «Ескімоска» (1)
10:45 М/с «Мікі Маус» (1)
10:55 М/с «Фіксики» (1)
11:05 М/ф «Марко-Макако» (1)
12:30 М/ф «Від гвинта!» (1)
14:00 Х/ф «Принц-жабеня» (1)
15:20 М/ф «Справжній Гарфілд» (1)
16:50 Х/ф «Гарфілд» (1)
18:10 М/ф «Гарфілд 2» (1)
20:00 Віталька

21:35 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
00:00 Х/ф «Генсбур. Кохання 
хулігана» (2)
02:15 З ночі до ранку

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:15 Т/c «Вдівець» (1)
07:00 Події
07:15 Т/c «Вдівець» (1)
10:00 Зірковий шлях. Субота
11:00 Т/c «Поклич, і я прийду» (1)
15:00 Події
15:20 Х/ф «Уламки криштале-
вої туфельки» (1)
17:15 Т/c «Пізні квіти» (1)
19:00 Події
19:40 Т/c «Пізні квіти» (1)
22:00 Х/ф «Продається кішка» (1)
00:10 Т/c «Василиса» (3)
03:30 Події
04:10 Т/c «Шаман 2» (2)
05:40 Х/ф «Уламки кришталевої туфельки» (1)

   УТ 1

06:00 ТРК «ЕРА»
09:05 Погода
09:15 Перша студія
10:00 Зроблено в Європі
10:20 Нотатки на глобусі
11:00 Книга ua
11:30 Музична академія Junіor
12:35 Світ на Першому мовою ори-
гіналу. Д/ф «Шість ярдів грації»
13:05 Світло
14:00 Погода
14:15 «Віват Король». Кон-
цертна програма Рибчинського
16:20 Погода
16:40 Чоловічий клуб. Спорт
17:45 Чоловічий клуб
18:20 Кращий спортсмен року
21:00 Новини
21:30 Утеодин з Майклом Щуром
22:00 Міжнародний пісенний 
конкурс Євробачення 2015. Фінал
01:18 «ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ 
КАНАЛ

Субота, 23 травня

Неділя, 24 травня
   Телеканал 1+1

06:00 Х/ф «Контракт на любов» 
(1)
07:40 Марійчин кінозал. Муль-
тфільм
08:05 Дісней! «Качині історії» 
(1)
08:35 Дісней! «Качині історії» 
(1)
09:00 Лотерея «Лото-забава»
09:40 М/ф «Ескімоска - 2: при-
годи в Арктиці» (1)
09:45 «Маша і ведмідь» (1)
10:15 ТСН
11:00 «Світ навиворіт: Латин-
ська Америка»
12:10 «Інспектор Фреймут 2»
13:45 Х/ф «Поворот навпаки»
17:35 Х/ф «Неваляшка - 2»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 5»
23:20 Х/ф «Ліга видатних 
джентльменів» (2)
01:25 Х/ф «Криниця для спра-
глих» (1)

   ICTV

05:00 Факти
05:30 Мультфільм «Скубі-Ду. 
Абракадабра-ду»

06:40 «Той ще Карлосон». Х/ф
08:05 Зірка YouTube
09:15 Дивитись усім!
10:20 «Винищувачі». Т/с
12:45 Факти. День
13:00 «Винищувачі». Т/с
18:45 Факти тижня з Оксаною 
Соколовою
20:20 «Скарб Амазонки». Х/ф
22:35 «Кров’ю і потом. Анаболі-
ки». Х/ф (2)
00:45 «Гірко-2». Х/ф (2)
02:15 «Незнайомець». Х/ф (2)
03:45 «Закон Херрі». Т/с

   Інтер

05:55 Д/ф «Леонід Куравльов. 
Живе такий хлопець»
06:40 Мультфільм
07:10 «Подробиці»
07:45 «Удачний проект»
08:35 «Готуємо разом»
09:30 «Новини»
10:00 «Орел і Решка. Ювілей-
ний сезон»
12:05 Т/с «І все-таки я кохаю...»
18:00 Т/с «Будинок з ліліями» 
(2)
20:00 «Подробиці тижня»
21:30 Т/с «Будинок з ліліями» 
(2)

23:50 Т/с «Турецький транзит» 
(2)
02:55 Х/ф «А життя продовжу-
ється» (2)
04:30 Д/ф «Анатомія голосу. 
Джамала»
04:55 Х/ф «Будинок для двох»

   Новий Канал

06:13 Kіds Tіme
06:15 М/с «Пінгвіни Мадагас-
кару»
08:10 Kіds Tіme
08:13 Х/ф «Неймовірні пригоди 
кота»
09:55 Х/ф «Авантюристи»
11:55 Х/ф «Змішані почуття»
13:45 Х/ф «Нереальна любов»
15:15 Х/ф «З 8 березня, чоло-
віки»
17:20 Х/ф «Пірати Карибського 
моря: На краю світу»
21:00 Х/ф «Пірати Карибського 
моря: На дивних берегах» (2)
23:50 Х/ф «Пограбування на 
Бейкер - стріт» (2)
02:00 М’ясорупка
03:35 Зона ночі
05:35 25-й кадр

   НТН

06:00 Т/с «Таємниці слідства 
- 9» (1)
11:30 «Легенди карного розшу-
ку». Приречені на помсту
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Випадковий свідок»
13:25 Х/ф «Кінець світу»
15:10 Т/с «Капітан Гордєєв»
19:00 Т/с «Павутиння - 7»
22:50 «Випадковий свідок»
23:00 «Головний свідок»
00:00 Х/ф «Щури - 2» (3)
01:50 Х/ф «Смертельне падін-
ня» (2)
03:15 «Голі та смішні»
04:05 «Випадковий свідок»
04:20 «Речовий доказ»

   СТБ

06:55 «Холостяк - 5»
07:50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»(1)
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на Майдан»
11:10 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»(1)
14:20 Х/ф «Поділись щастям 
своїм»(1)
19:00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
21:05 «Один за всіх»

22:15 «Детектор брехні 7»
23:40 «Я соромлюсь свого тіла 2»
01:30 Х/ф «Ширлі-Мирлі»(1)
03:50 Нічний ефір

   ТЕТ

06:00 М/с «Смурфіки» (1)
06:20 М/ф «Марко-Макако» (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Даша-дослідниця» 
(1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
10:35 М/с «Ескімоска» (1)
10:45 М/с «Мікі Маус» (1)
10:55 М/с «Фіксики» (1)
11:05 М/ф «Від гвинта!» (1)
12:45 М/ф «Барбі: Принцеса і 
поп-зірка» (1)
14:05 Х/ф «Йоринда і Йорин-
гель» (1)
15:25 Х/ф «Гарфілд» (1)
16:50 М/ф «Гарфілд 2» (1)
18:35 М/ф «Справжній Гар-
філд» (1)

20:00 Віталька
21:35 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
00:00 Х/ф «Великий Гетсбі» (1)
01:30 З ночі до ранку

   Телеканал «УКРАЇНА»

07:20 Події
08:00 Х/ф «Продається кішка» 
(1)
10:10 Т/c «Пізні квіти» (1)
14:00  Моє нове життя
15:00 Т/c «Погляд з вічності» (1)
19:00 Події тижня з Олегом 
Панютою
20:00 Т/c «Погляд з вічності 
« (1)
23:50 Великий футбол
01:30 Т/c «Шаман 2 (2)
03:05 Події тижня з Олегом 
Панютою
03:50 Т/c «Шаман 2» (2)

   УТ 1

06:00 ТРК «ЕРА»
09:00 Міжнародний пісенний 

конкурс Євробачення 2015. 
Фінал (повтор)
12:40 Хто в домі хазяїн?
13:00 Школа Мері Поппінс
13:15 Хочу бути
13:45 Музична академія Junіor
15:15 Фольк-musіc
16:20 Д/ф «Юрій Рибчинський. 
Музика слів»
17:35 Т/с «Вікендові історії»
18:35 Театральні сезони
19:00 Х/ф «Прада і почуття»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:15 Музична весна на Першо-
му. Молфа
22:45 Погода
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 ТРК «ЕРА»
01:18 «ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ 
КАНАЛ
01:20 Музичне турне
02:20 Віра. Надія. Любов
03:20 Телевистава «Житейське 
море»
05:00 Новини
05:30 Уряд на зв’язку з грома-
дянами

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нащій телепрограмі позначається цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без на-
гляду батьків. 2 каегорія (жовтий трикутник) у нас цифра —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.



715 травня 2015
№ (267) сПорт

З 27 квітня до 4 травня 2015 
року в італійському місті Андрія 
відбувався п’ятий чемпіонат Єв-
ропи серед дітей та десятий чем-
піонат Європи серед дорослих 
з Таеквон-До ІТФ. У змаганнях 
брали участь 26 країн, а Україну 
представляли 127 спортсменів. 

Україна посіла друге загаль-
нокомандне місце на чемпіонаті. 
У складі команди збірної Укра-
їни була і боярчанка Маринка 
Мецгер, яка виборола золото та 
стала чемпіонкою Європи серед 
дітей-дівчаток віком 11-13 років. 

«Боярка-інформ» запитала у 
юної чемпіонки про її шлях до 
перемоги та плани на майбутнє.

— Як ти потрапила у спорт та 
чому саме обрала Таеквон-До?

— Таеквон-До я займаюсь із 
шести років. Обрати саме цей 
вид спорту мені допоміг випадок. 
У Боярській гімназії відбувались 
показові виступи спортсменів, 
які мені дуже сподобались. Піз-
ніше я дізналась, що Таеквон-
До не просто бойове мистецтво, 
а військова школа, розроблена 
генералом корейської армії Чой 
Хонг Хі, яка поєднує в собі само-
контроль, впевненість, чесність 
з одного боку та силу, вміння, 
відмінну фізичну форму з іншо-
го. А найголовніше — повагу до 
старших та турботу про менших.

— Що це за спорт?
— Таеквон-До — це віднос-

но молодий вид спорту, був 
розроблений на принципах 
військово-бойової підготов-
ки солдат корейської армії. Як 
спорт Таеквон-До поєднує в 
собі: комплекс захисних атаку-
ючих вправ (Туль), комплекс 
самозахисту (Селфдевенс), си-
лове розбивання предметів та 
безпосередньо спаринг з парт-
нером. Спаринг та Туль також 
можливий у командному ви-
конанні. Як правило, всі ці но-
мінації представлені на змаган-
нях, тому можна отримати аж 
до п’яти перемог. Спортсмени 

між собою розділяються по по-
ясах відповідно до кваліфіка-
ції — білий, жовтий, зелений, 
синій, червоний та чорний. У 
чорних поясах відбувається роз-
ділення по данах від першого 
до дев’ятого. До речі, спаринг 
проходить при максимальному 
захисті — спортсмен одягнений 
у шолом, рукавички, фути, ра-
кушка, жилет, капу. Забороне-
но наносити  удари нижче по-
яса та   лежачому. Тому можна 
вважати, що Таеквон-До один 
із найменш травматичних видів 
єдиноборств. 

— Існує думка. Людина, яка   
займається бойовими мис-
тецтвами, може нести загрозу 
для оточуючих. 

— Таке уявлення хибне, адже 
розуміння особистої сили та 
відповідне виховання не дозво-
ляє використовувати ці знання 
на шкоду іншим. Я вважаю, що 
найкраща бійка та, якої вдалося 
уникнути.

— Розкажи про свій спортив-
ний шлях, чи було важко?

— Так, було дуже важко! Але 
потрібно розрізняти тренування 
задля «задоволення» та профе-
сійні тренування. Щоб досягти 
найкращого результату, потріб-
но дуже багато працювати. 

За п’ять років тренувань я 
тричі ставала чемпіонкою Укра-
їни, тричі — Києва, один раз — 
абсолютною чемпіонкою Києва, 
отримувала перемоги у Львові, 
Харкові, Житомирі, Маріупо-
лі, Дніпропетровську, Черкасах. 
Об’їхала всю Україну. Двічі зма-
галась та вигравала кубок у Біло-
русі. Така кількість змагань та, 
зрештою, перемог загартовують 
характер та волю до перемоги, 
хоча кілька разів я хотіла при-
пинити тренування. Але батьки 
були наполегливими — якщо 
поставила ціль, маєш її досягти. 

До команди збірної України 
я увійшла відповідно до вимог 
змагань Федерації Таеквон-До 
ІТФ України — спортсмену має 

виповнитись 11 років та він має 
у своєму активі перше місце на 
кубку України, а потім— і на 
останньому Чемпіонаті України. 
Саме ця перемога на чемпіонаті 
Європи — мій перший вагомий 
результат, тепер я це розумію.

— Як було в Італії, в якій номі-
нації ти виступала?

— Італія нас зустріла теплою 
погодою, яскравим сонцем та 
привітними людьми. Я виступала 
тільки у спарингу. Моєю першою 
суперницею була чемпіонка Росії, 
дівчинка, яка старша за мене на 
два роки. Безумовно, вона була 
однією з головних претенденток 
на золото. Але це і стало голо-
вним поштовхом до подальшої 
перемоги, адже я, українка, не 
могла програти росіянці! 

До речі, те, що мені вдалось її 
перемогти, дало можливість вийти 
у фінал двом українкам — мені та 
дівчинці з Харкова. У мене перше 
місце, у харківчанки — друге. В го-
телі ми жили поруч, потоваришу-
вали і ще до змагань домовились, 
якщо вийдемо в фінал одна проти 
одної —  будемо триматися мужньо.

— Мужньо?
— Маю на увазі не плакати, 

бо переможе — Україна!
— Чим ти ще займаєшся у віль-

ний час, чи маєш якісь досягнення?
— Таеквон-До займає дуже 

багато часу і потрібно постій-
но тримати форму. Я тренуюсь 
п’ять разів на тиждень, але на-
передодні змагань тренування 
відбуваються щоденно, а іно-
ді ще й двічі на день. Ще мені 
подобається малювати, читати 
книжки, вивчаю англійську 
мову. Про свої досягнення 
можу сказати, що перемагала у 
районному конкурсі з україн-
ської мови ім. Петра Яцика. 

— Як на щось інше вистачає часу?
— Звісно, важко. До трьох го-

дин гімеазія, потім — додаткова 
англійська, малювання або тре-
нування. А ще необхідно уроки 
робити, приділяти час собі та 
друзям. Але, як любить говорити 
мій батько, — шлях подолає той, 
хто йде! Велике спасибі моїм 
батькам та вчителям, класному 
керівнику 2(6)-В класу Бояр-
ського НВК «Гімназія — ЗОШ 
І ст.» Світлані Шуман та трене-
ру, заслуженому майстру спор-
ту України Олександру Жаруку, 
які допомагають мені, а також 
друзям і команді за підтримку!

Для мене завжди будуть акту-
альними слова Шевченка: «Борі-
теся — поборете! Вам бог помагає!» 

Маючи нагоду, хочу запро-
сити на тренування до Боярської 
ЗОШ № 1, на базі якої працює 
секція Таеквон-До. 

«Боярка-інформ» щиро вітає 
Марину Мецгер з європейською 
перемогою! 

ЄвроПейське золото — у боярчанки До 6 років, 50 м, 32 учасника
Дівчатка
І. Григорьєва Анастасія 14.17 сек.
ІІ. Оністрат Соломія 14.54 сек.
ІІІ. Шиманська Марія 15.82 сек.
Хлопчики
І. Курасов Олександр 13.90 сек.
ІІ. Чорний Богдан 14.42 сек.
ІІІ. Вдовиченко Данило 16.86 сек.
6-7 років, 100 м, 28 учасників
Дівчатка
І. Немирович Олександра 19.14 сек.
ІІ. Харченко Ліза 19.64 сек.
ІІІ. Гуртова Марія 20.10 сек.
Хлопчики
І. Верещака Микола 15.83 сек.
ІІ. Авраменко Богдан 17.16 сек.
ІІІ Царевський Ярослав 17.22 сек.

8-9 років, 200 м, 56 учасників
Дівчатка
І. Дегтяренко Анастасія 37.99 сек.
ІІ. Гоц Софія 39.35 сек.
ІІІ. Москалюк Марія 40.74
Хлопчики
І Рось Аркадій 35.08 сек.
ІІ. Грибовський Дмитро 35.72 сек.
ІІІ. Галицький Андрій 36.15 сек.

26 квітня у Боярці відбувся вже традиційний легкоатлетичний 
пробіг «За мир та єдність України». Парк Перемоги став осередком 
спортивного свята, у якому взяли участь 509 дітей та 4 особи з обме-
женими можливостями. Пропонуємо ознайомитись з результатами  
переможців спортивних змагань.

10-12 років, 500 м, 154 учасника
Дівчатка
І. Бондар Катерина 159.31 сек.
ІІ. Коновалова Вікторія 202.51 сек.
ІІІ. Федорчук Анастасія 207.25 сек.
Хлопчики
І. Зацарний Олександр 139 сек.
ІІ. Рощенко Денис 143.8 сек.
ІІІ. Сопов Артем 145.2 сек.
13-15 років, 1000 м, 131 учасник
Дівчатка
І. Леонова Уляна 343 сек.
ІІ. Черненко Ксенія 355 сек.
ІІІ. Волинець Ксенія 403 сек.
Хлопчики
І. Пузій Антон 254.97 сек.
ІІ. Удовиченко Андрій 258.88 сек.
ІІІ. Голуб Дмитро 306.47 сек.

від 16 років, 3000 м, 108 учасників
Дівчатка
І. Оністрат Вікторія 1400,22 сек.
ІІ. Колесник Юлія 1400,35 сек.
ІІІ. Кольоса Марина 1400,57 сек.
Хлопчики
І. Амугу Омгба Барнабе 1041,6 сек.
ІІ. Оністрат Андрій 1059 сек.
ІІІ. Пазюра Владислав 1117,9 сек.

2 травня у Києві відбувся 
турнір з боксу серед юніорів 
та дітей. Його організував 
тренер СК «Чемпіон» Дми-
тро Мадулу. У відкритій пер-
шості взяли участь 32 спортс-
мени, серед яких і боярчани. 

За результатами змагань  
вихованці боярського СК 
«Чемпіон» виграли І команд-
не місце і заслужено отрима-
ли кубок.

фотофакт

кубок – у «чеМПІона»

початок на 1 стор.

легкоатлетичний ПробІг у 
боярЦІ вІДбувся
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гороскоП
Овен

Вам варто пошукати однодумців і відповідне ото-
чення, це змінить бачення дійсності, допоможе зна-
йти потрібну вам ідею і мету, а також нових партнерів. 
Реалізації нової ідеї, перевершить ваші очікування. 
Внесіть ясність у фінансові питання.

Телець
Не варто вступати в боротьбу, ще не настав час ро-

бити остаточний вибір і підбивати підсумки. Не нада-
вайте перевагу жодній із сил чи ідей. Інакше до кінця 
місяця будите втягнуті у протистояння. Не поспішайте 
остаточно ухвалювати рішення, оголошувати публічно 
про свої плани. 

Близнюки
Вам варто з розумінням ставитися до критики, по-

чати виправляти недоліки характеру, це допоможе 
уникнути великих втрат у житті. Самовпевненість і 
впертість погублять ваші досягнення й авторитет. Для 
здійснення планів слід керуватися духовними прин-
ципами.

Рак
Щоб впоратися з негативними тенденціями, необ-

хідно все спланувати і добре організувати. Але ви не 
зможете змінити обставини. Доведеться деякий час 
пристосовуватися, що не дозволить швидко досягати 
мети і результатів. Потім потрібно відразу прийняти 
остаточне рішення і діяти відповідно до плану. 

Лев
Вам необхідно змінити внутрішній настрій, що 

дозволить вам закласти новий фундамент для майбут-
нього. При цьому слід пам’ятати, що, відділяючись від 
колективу, переслідуючи власний інтерес, ви піддаєте 
себе небезпеці, оскільки звільняєте дорогу у ваш світ 
руйнівній енергії. 

Діва
Після труднощів і напруженої роботи, ви опините-

ся в центрі уваги, тож бажано проявити свої таланти. 
Це сприятливий момент для відкриття підприємниць-
кої діяльності, проведення виставки творчих робіт. 
Ризик виправдає ваші очікування, якщо ваша ідея 
буде служити людям, приносити їм користь. 

Терези
Не сподівайтеся на щасливий випадок. Ваша удача 

буде полягати в тому, щоб утримувати свою діяльність 
в стабільному стані. Не переоцінюйте свої сили і мож-
ливості. При цьому намагайтеся не обійти увагою тих, 
хто трудився разом з вами. Це закріпить дружбу, допо-
може реалізувати багато проектів.

Скорпіон
Зберігайте спокій і витримку, щоб не перестара-

тися у виправленні помилок. Вам необхідно проявити 
великодушність і пробачити чужі помилки, тоді й вам 
пробачать ваші. Якщо ви зумієте зберегти дружбу і вза-
єморозуміння, то станете лідером у своєму колективі. 
До вас будуть прислухатися, вам будуть вірити і покла-
датися на вашу доброту.

Стрілець
Вам необхідно берегти свою душу від спокус, через 

які ви можете порушити закон, зробити підлість. По-
ставте на сторожі власну совість, яка не дозволить злу 
проникнути у вашу душу. Постарайтеся віддати борги 
і виконати дані раніше обіцянки. При цьому не поспі-
шайте з прийняттям рішень. 

Козеріг
Ви будете перебувати на вершині успіху і слави, 

якими повинні скористатися для майбутньої пер-
спективи. Бажано зайнятися пошуком нових проектів, 
пропозицій, договорів та партнерів. Не розкривайте 
свої плани та ідеї перед незнайомими людьми, не спо-
кушайтеся компліментами і похвалами. 

Водолій
Чим активніше ви будете брати участь у житті ко-

лективу, суспільства і країни, тим успішнішою буде 
ваша діяльність і робота. Якщо ви не підготуєтеся до 
такого розвитку подій, то не зможете впоратись з труд-
нощами і перешкодами. У результаті ви будете летіти 
вниз, а не підніматися вгору.

Риби
Необхідно налагодити і встановити хороші відно-

сини з колегами і партнерами. Ви маєте гарну мож-
ливість для успішного старту. Свою діяльність ви 
зможете зміцнити, співпрацюючи з професіоналами. 
Намагайтеся не приймати поспішних рішень, радьте-
ся з досвідченими людьми. 

ДоШка оголоШень
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 м. Боярка, вул. Білогородська, 19-а
тел.: 066-604-10-18
          096-907-87-18

виготовлення м’яких та 
корпусних меблів

тел.: (096) 873-61-04  
           (099) 550-60-70

З ініціативи громадського 
організації «Боярське Мис-
тецьке Братство» та Боярського 
краєзнавчого музею, а також  
організатора вокального гурту 
«ТріоРіо» та за підтримки ЦТМ 
«Оберіг» цього дня в оселі гос-
подарів – відомої гумористки, 
поетеси Любові Осіпенко та її 
чоловіка Олександра Левченка 
відбувся перший мистецький 
фестиваль «Розмай любові». До 
участі у ньому було запрошено 
місцевих митців: поетів, пись-
менників, художників, май-
стрів народно-прикладного 
мистецтва, громадських діячів 
Києво-Святошинського райо-
ну, Києва та Обухова. 

Відбувалася Презентація ви-
робів та картин, а також поетич-

ний конкурс «Розмай любові». 
Темою фестивалю було обра-

но любов у всіх її проявах: до Бога, 
Батьківщини, ближнього, при-
роди, гумору. У номінаціях взя-
ли участь декламатори, співаки, 
поети-барди, а також і його ор-
ганізатори: голова «Боярського 
Мистецького Братства» Віталій 
Приймаченко та поетеса, член 
НСПУ Тетяна Зубкова (Воло-
дай). Журі мистецького фестива-
лю у складі Валерія Дубовецько-
го, Олександра Хмельовського, 
Валентини Коржової та секре-
таря Олени Новаковської визна-
чило переможців літературного 
конкурсу, вілзначило «слідопи-
тів», художників. 

Не випадково серед пере-
можців згадано слідопитів. 

Адже в розпал фестивалю було 
виявлено зникнення національ-
ного символу – сала, яким гості 
обдарували господарів. Для ви-
явлення пропажі було сформо-
вано команду слідопитів, яка 
блискуче впоралась із завдан-
ням: за підказками таки відшу-
кала національний продукт.

Дійство відбулося на славу, 
продемонструвавши розмай 
талантів і усі грані любові, яка 
тримає цей білий світ. А для 
підтримання фізичних сил та 
натхнення усім присутнім було 
влаштовано щедру гостину з 
козацьким кулішем, шашлика-
ми та іншою смакотою. 

аліна Третяк

«розМай лЮбовІ» у травневоМу розМаї

• Ігри 3 туру чемпіонату києво-святошинського району 
серед команд вищої ліги: 
17 травня, 10:00, м. Ірпінь, спорткомплекс НУДПСУ, 
ФК «Джуніорс» (Шпитьки) – ФК «Арсенал» (Боярка);
17 травня, 17:00, стадіон с. Гореничі, 
ФК «Гореничі-1960» – ФК «ПС-Віннер» (Боярка).

• Ігри 4 туру чемпіонату києво-святошинського району з футболу 
серед команд другої ліги:
17 травня, 11:00, стадіон Боярської ЗОШ № 1, 
ФК «Ветеран» (Боярка) – ФК «Княжичі-Юніор»;
17 травня, 11:00, стадіон с. Софіївська Борщагівка, 
ФК «Софія» (Софіївська Борщагівка) – ФК «Стара Боярка».

17 травня, 11:00, боярська гімназія (вул. сєдова, 7)
Чемпіонат з боротьби самбо.

сПорт-анонс

Комунальному підприємству
 «Інформаційне агентство 

«боярка-інформ» 
потрібен 

менеджер з реклами
Досвід роботи - обов’язковий

Звертатися за телефоном 
47-079

в П е р Ш е 
у МІстІ боярка

курс «буХгалтерІя Для ПочаткІвЦІв + 1с: буХгалтерІя 8.2»

вартість 3000 грн. 
Можлива поетапна оплата (1000+1000+1000 грн.) 

курс «каДровий облІк Для ПочаткІвЦІв»

вартість 1500 грн.  
тел.: (066) 109-97-65, (097) 583-77-05   
галина федорівна
е-mail: boyarka-education@ukr.net

Група вихідного дня        Сб         11:00-16:00        1 МІСЯЦЬ

Вечірня група        Пн, Ср, Пт         19:00-21:00        2 МІСЯЦІ

Група вихідного дня         Сб           11:00-14:00      2,5 МІСЯЦІ

«А ми кривого танцю йдем, танцю йдем…» Під звуки веснянок у                    
Малютянці 1 травня стартував мистецький захід, який має усі шанси   
стати щорічним. 


