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ЛІТОПИС ДЕСЯТИЛІТТЯ ЦЕ ІСТОРІЯ ТВОРЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ БОЯРКИ
Важко уявити сучасний світ без засобів масової
інформації. Маленькі та великі міста і навіть села нині ма!
ють власні сайти та газети. Уже ціле десятиліття в інфор!
маційному просторі Боярки успішно працює Комунальне
підприємство "Інформаційне агентство "Боярка!інформ".
Створене на підставі рішен
ня 20 сесії Боярської міської
ради від 9 жовтня 2003 року,
воно затвердило свій Статут
24 червня 2004 року рішенням
№ 30/269 на 30 сесії Бояр
ської міської ради. Власне з
цього моменту можна говори
ти про появу явища під назвою
"Бояркаінформ".
На початках, у 2003 році,
створенням інформаційного
агентства опікувався депутат
Боярської міської ради Артур
Козачук. Він же став і першим
керівником
підприємства.
Завдяки зусиллям його ко
манди побачила світ міська га
зета під назвою "Боярський
регіон".
У липні 2006 року КП "ІА
"Бояркаінформ"
очолила
Тетяна Зубкова. У жовтні цього
ж року газету було перейме
новано на "Бояркаінформ".
Часопис було включено до ка
талогу місцевих видань, він
отримав передплатний індекс,
що стало новим етапом у роз

витку підприємства. Іще одна
знакова подія відбулася влітку
2007 року: редакція отримала
постійну резиденцію  скляне
"ластівчине гніздо", прибудо
ване на другому поверсі бібліо
теки по вулиці Молодіжній, 77.
Тут газета "живе" й досі.
Перші паростки інформацій
ної діяльності на теренах міста
міцніли та розвивалися. У
2008 році комунальне підпри
ємство очолив Іван Цушко. З
його "епохою" пов'язані поява
інтернетсайту, формування
ринку зовнішньої реклами,
перші кроки у напрямку ство
рення міського радіо і телеба
чення.
У листопаді 2010 році в. о.
директора було призначено
Олександра Михайлюту. Йому
на зміну у серпні 2011 року
прийшла Ксенія Заваліна. У
лютому 2012 року виконувачем
обов'язків, а згодом і директо
ром було призначено Катерину
Осадчу. За час її роботи Бояр
ка отримала власну міську

www.boyarkainform.com

систему оповіщення, було
оновлено офіційний сайт Бо
ярської міської ради, змінено
дизайн газети.
З лютого 2013 року і донині
КП "ІА "Бояркаінформ" очолює
Ганна Коваленко. За цей період
було значно поліпшено інфор
маційне наповнення сайту, кар
динально змінено, урізноманіт
нено форму подачі матеріалів
газети "Бояркаінформ", розпо
чато реалізацію давніх намірів
попередніх керівників щодо
створення міського телебачен
ня. Так, стартував проект "Бояр
ські новини" у форматі інтернет
телебачення.
Активний розвиток реклами 
це той напрямок, що передба
чає удосконалення форм спів
праці з різними установами, ор
ганізаціями і окремими рекла
модавцями, адже тут криється
резерв не тільки інформаційної,
а й фінансової політики.
Проблеми, що часто пере
слідують агенцію, долатимуть
ся разом з Боярською міською
радою, у віданні якої перебу
ває Комунальне підприєм
ство, але насамперед за учас
ті громадських організацій,
широкого кола жителів.

Прийміть щирі вітання з нагоди
10річного ювілею!
10 років успішної діяльності в інформаційному просто
рі нашого рідного міста  це свідчення неупередженості
та фаховості у висвітленні найактуальніших тем із життя
Боярки.
З часу створення у 2004 році Комунальне підприємс
тво "Інформаційне агентство "Бояркаінформ" пройшло
непростий, але яскравий шлях, зробило вагомий внесок
в утвердження свободи слова в нашому місті.
Газета "Бояркаінформ" користується заслуженою по
вагою жителів нашого міста, а своїми здобутками ви
дання завдячує праці всього колек
тиву.
Виконком Боярської міської
ради високо цінує ваш про
фесіоналізм, об'єктивність
та активну громадську по
зицію.
Хай і надалі буде плідною
ваша нелегка праця на
благо рідного міста та
держави, твердою віра,
непоборною сила духу.
З нагоди ювілею бажаю всьо
му інформаційному агентству
"Бояркаінформ" творчого дов
голіття, невичерпної енергії, про
фесійного росту, особистого щас
тя і благополуччя.
Хай здійсняться ваші найсміли
віші задуми і плани!
З повагою,
міський голова Тарас Добрівський
та виконком Боярської міської ради

2

На часі

¡ÓˇÍ‡


ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ СЕСІЇ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
19 червня 2014 року в приміщенні
НОК Київського військового ліцею ім.
І. Богуна відбулася чергова 47 сесія
Боярської міської ради.
На розгляд сесії винесено такі питання:
1. Звіт про виконання міського бюд
жету за I кв. 2014 року.
Доповідач: Скочко В. А. 
перший заступник міського голови
2. Про внесення змін до рішення по
зачергової 41 сесії Боярської міської
ради VІ скликання від 24.01.2014 року
№ 41/1889 "Про затвердження міського
бюджету на 2014 рік".
Доповідач: Скочко В. А. 
перший заступник міського голови
3. Про зміни у складі робочої комісії
"По регулюванню діяльності з розмі
щення зовнішньої реклами на території
Боярської міської ради".
Доповідач: Скочко В. А. 
перший заступник міського голови
4. Про введення до складу робочої ко
місії "По регулюванню діяльності з роз
міщення зовнішньої реклами на терито
рії Боярської міської ради" депутата
БМР Сафонова В. М.
Доповідач: Скочко В. А. 
перший заступник міського голови
5. Про затвердження Положення про
порядок впровадження торговельної ді
яльності та надання послуг у місті Бояр
ка.
Доповідач: Скочко В. А. 
перший заступник міського голови

6. Про затвердження переліку об'єктів
комунального майна територіальної
громади м. Боярка, які передаються в
оренду на конкурсних засадах.
Доповідач: Скочко В. А. 
перший заступник міського голови
7. Про визначення чисельності вико
навчого комітету та внесення змін до
його персонального складу.
Доповідач: Скочко В. А. 
перший заступник міського голови
8. Про затвердження персонального
складу постійних депутатських комісій.
Доповідач: Яник Я. М. 
секретар ради
9. Про нову редакцію Програми по ро
боті з сім'ями, дітьми та молоддю на
2014 рік, затвердженої рішенням 42 се
сії Боярської міської ради VI скликання
від 06.02.2014 року № 42/1914.
Доповідач: Дубовецький В. М. 
заступник міського голови
10. Про внесення змін до Програми
розвитку культури на 2014 рік, затвер
дженої рішенням 42 сесії Боярської
міської ради VI скликання від 06.02.2014
року № 42/1908.
Доповідач: Дубовецький В. М. 
заступник міського голови
11. Про затвердження нового персо
нального складу редакційної ради КП
"ІА "Бояркаінформ".
Доповідач: Дубовецький В. М. 
заступник міського голови
12. Про прийняття до комунальної

власності територіальної громади міста
Боярка квартири № 86 по вул. Вороши
лова, 23 у місті Боярка.
Доповідач: Мазурець В. В. 
головний спеціаліст з комунальних питань
13. Про прийняття до комунальної
власності територіальної громади міста
Боярка 11/25 частини квартири № 42 по
вул. Молодіжна, 72а у м. Боярка.
Доповідач: Мазурець В. В.  головний
спеціаліст з комунальних питань
14. Про передачу будинку на баланс
ОСББ “Жовтневе33” в м. Боярка.
Доповідач: Богуславський В. П. 
начальник КП "БГВУЖКГ"
15. Про зняття з балансу основної ді
яльності КП "Боярське ГВУЖКГ" прива
тизованого житла.
Доповідач: Богуславський В. П. 
начальник КП "БГВУЖКГ"
16. Про перейменування вулиці та
площі Леніна в місті Боярка.
Доповідач: Романюк А. О.  головний
спеціаліст з питань архітектури
17. Архітектурні питання.
Доповідач: Романюк А. О.  головний
спеціаліст з питань архітектури
18. Земельні питання.
Доповідач: Ситніченко Т. О.  спеціа
ліст І категорії по земельних питаннях
19. Різне.
Матеріали про 47 сесію Боярської
міської ради читайте на офіційному
сайті: boyarka!inform.com.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА ЗУСТРІВСЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
11 червня біля Боярської
міської ради міський голо!
ва Тарас Добрівський зу!
стрівся з учасниками акції,
проведеної Київським об!
ласним осередком ОУН.
Учасники акції мали на меті
привернути увагу громад!
ськості
до
соціальних
проблем міста.
Зокрема, жителів цікавило
питання
перейменування
площ та вулиць міста, назви
яких пов'язані з комуністич
ним режимом.
Міський голова повідомив,
що ця робота вже триває. На
найближчій сесії буде розгля
датися питання щодо перей
менування площі ім. Леніна на
Михайлівську. Щодо перейме
нування вулиць також розроб
ляється механізм з'ясування та
врахування громадської дум
ки. Загалом, цю ідею підтри
мують і влада, і громада.

Порушувало
ся питання що
до затверджен
ня Генерального
плану Боярки.
Йшлося і про бу
дівництво шля
хопроводу че
рез залізницю,
каналізування
історичної час
тини міста, пи
тання благоус
трою паркових
зон та лісу. При
нагідно міський голова Тарас
Добрівський розповів про
нагальну потребу проведен
ня в державі адміністратив
ної реформи та розширення
повноважень органів місце
вого самоврядування.
Жахливий стан доріг та
можливості міської влади
щодо їх ремонту теж ста
ли темою досить жвавої
дискусії.

Під час розмови жителі
міста позначили цілий ряд
проблемних місць, які потре
бують пильної уваги влади:
несанкціоновані смітники,
штрафування
порушників
правил благоустрою та гро
мадського спокою, жахливий
стан дорожнього покриття
вулиць Маяковського та
Б. Хмельницького тощо.
Міський голова зауважив,
що основні кошти на ремонт

РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПЕРШИЙ ПАКЕТ ЗАКОНІВ УХВАЛЕНО
Верховна Рада України ухвалила
перший з пакету проектів законів ре!
форми місцевого самоврядування,
підготовлених Робочою групою з пи!
тань реформування місцевого са!
моврядування та територіальної ор!
ганізації влади.
За законопроект "Про співробітництво
територіальних громад" проголосували
274 народних депутатів.
"Документ передбачає об'єднання зу

силь територіальних громад, створення
спільних органів управління, спільних
підприємств, об'єднання бюджетних ре
сурсів, які дадуть можливість громадам
вирішувати ті проблеми, які в них є. Цей
законопроект є довгоочікуваним серед
територіальних громад сіл, селищ,
міст",  вважає віцепрем'єрміністр 
Міністр регіонального розвитку, будів
ництва та житловокомунального госпо
дарства України Володимир Гройсман.

ШКОЛИ В УКРАЇНІ НЕ ЗАКРИВАТИМУТЬ
Верховна Рада України
ухвалила Постанову "Про
встановлення мораторію
на закриття загальноос!
вітніх навчальних закладів
державної і комунальної
форм власності".
Верховна Рада постанови
ла вважати неприпустимим
закриття загальноосвітніх
навчальних закладів через
брак коштів на їх утримання,
впровадити до прийняття
Закону "Про Державний
бюджет на 2015 рік" морато
рій на закриття загальноос
вітніх навчальних закладів
державної і комунальної
форм власності.
Згідно з постановою, Кабі
нету Міністрів України необ
хідно:
 доручити місцевим орга
нам виконавчої влади та ор

ганам місцевого самовряду
вання проаналізувати ситуа
цію щодо функціонування
загальноосвітніх навчальних
закладів державної і кому
нальної форм власності у
містах і сільській місцевості з
врахуванням прогнозованих
демографічних змін та вжити
заходів призупинення їх не
обґрунтованої ліквідації;
 вжити невідкладних за
ходів щодо зміни умов фі
нансування загальноосвітніх
навчальних закладів дер
жавної і комунальної форм
власності;
 проаналізувати хід вико
нання державної програми
"Шкільний автобус" та пе
редбачити в Державному
бюджеті на 2015 рік збіль
шення коштів на її фінансу
вання.

"ГАРЯЧА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ"
Держфінінспекції
в Київській області
24 червня 2014 року з
15:00 до 16:00 Держав
на фінансова інспекція
в Київській області про
веде "гарячу телефонну
лінію".
На запитання відпові
датиме Олександр Вік
торович Кушнірук, зас
тупник начальника Дер
жфінінспекції в Київ
ській області.
Поставити запитання
можна за тел.:
(044) 286!83!23.
Прес!служба
Держфінінспекції
в Київській області.

доріг мають виділятися
державою, адже це
закладено у вартість
пального. Втім, над
ходжень з державного
бюджету на ремонт до
ріг немає. Міська влада
проводить певну робо
ту щодо залучення до
ремонту доріг автопе
ревізників та підприєм
ців. Певні напрацюван
ня і досягнення в цьому
напрямку вже є. На
жаль, багато що зале
жить від рівня культури та
свідомості жителів міста, а
також їх прагнення зробити
власний внесок у розвиток
міста.
На завершення Тарас
Добрівський наголосив, що
завжди відкритий до спів
праці та конструктивних про
позицій з боку громадськос
ті.

АЛЬТЕРНАТИВА ВІЙСЬКОВІЙ
СЛУЖБІ Є
12 червня заступник голови РДА
Анатолій Іскоростенський за учас!
ті військового комісара Павла
Крайника провів засідання комісії
у справах альтернативної служби.
На засіданні було розглянуто дві
справи про припинення проходження
альтернативної служби громадян у
Територіальному центрі соціального
обслуговування одиноких громадян
та інвалідів КиєвоСвятошинського
району та ЦРЛ, а також 4 справи про
направлення на підприємства, уста
нови та організації району для про
ходження альтернативної служби гро
мадян району, враховуючи їх релігійні
переконання.
З усіх справ було прийнято пози
тивні рішення з подальшим направ
ленням відповідної документації до
райвійськомату та підприємств.
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КП «БГВУЖКГ»
повідомляє:
Впродовж 15 днів червня 2014
року:
 згідно із заявками мешканців
квартир аварійнодиспетчерською
службою виконано сантехнічних ро
біт  27, з електропостачання  19, по
вивезенню сміття  23;
 зареєстровано 7 випадків забиття
внутрішньобудинкової каналізації з
вини мешканців по вул. Ворошилова,
23 (ганчір'ям, серветками), по вул.
Ворошилова, 26, 2 під. (ганчір'ям);
вул. Білогородській, 21 (овочевими
відходами, ганчір'ям); вул. Жуков
ського, 1а двічі (ганчір'ям, побуто
вим сміттям); вул. Молодіжній, 12/2
(побутовим сміттям);
 відповідно до заходів по підготов
ці до опалювального періоду 2014
2015 рр. проведено ревізію засувок
опалення та водопостачання 5 жит
лових будинків, розпочато ремонтні
роботи внутрішньобудинкових інже
нерних мереж будинку по вул. Біло
городській, 27; встановлено двері до
електрощитових по вул. Білогород
ській, 41, 144, вул. Гоголя, 78; про
довжуються роботи по підготовці ко
телень "Космос"; по вул. 40 років
Жовтня, 49 проведено чистку тепло
обмінників, ремонт мережевих насо
сів, поточний ремонт засувок тепло
мереж.
! Будівельно!ремонтною діль!
ницею виконано роботи:
по вул. Калініна, 50, 2 під.  ремонт
під'їзду; по вул. Дежньова, 50  ре
монт під'їзду (матеріали за рахунок
мешканців); по вул. Крупській, 57/5 
ремонт під'їзду (матеріали за рахунок
мешканців); по вул. Сєдова, 9  част
ковий ремонт покрівлі даху; по вул.
Ворошилова, 23, 1 під.  частковий
ремонт покрівлі даху.
Працівниками дільниці благоус!
трою:
 проведено ямковий ремонт пок
риття доріг по вул. Магістральній,
Жовтневій, Леніна;
 нанесення лінії "Стоп" на вул. Хре
щатик, пл. Леніна;
 продовжується покіс трави: Тара
сівська клумба, пл. Леніна, вул. Біло
городській;
 демонтовано 12 лайтбоксів по
вул. Білогородській;
 зрізано 7 дерев, кроновано 5 де
рев;
 покращено вуличне освітлення
с/г технікуму;
Робота з боржниками за житло!
во!комунальні послуги триває:
 рознесено 51 попередження
мешканцям про заборгованість за
вивіз ТПВ;
 задоволено 5 позовних заяв на
суму 65,3 тис. грн.

КП «Боярка!Водоканал»
повідомляє:
Впродовж червня проводились
профілактичні та ремонтні роботи, а
також очищення каналізаційних ко
лодязів та мереж на всіх об'єктах:
відремонтовано оглядові колодязі
по вул. Білогородській, 23, Проле
тарській, 52;
замінено трубопровід на каналіза
ційній мережі по вул. Хрещатик, 88;
виконано ремонт насосного агре
гату № 2 на каналізаційній насосній
станції № 4;
замінено насосний агрегат на арт
свердловині № 1а по вул. Декаб
ристів;
усунено витік води між свердлови
ною № 3 та № 4 у с. Забір'я;
виконано чистку фільтросних плит
на очисних спорудах;
виконано ремонт гідроелеватора
пісколовки № 1,
виконано ремонт конусоподібного
резервуара Д=6 м;
ремонт високовольтного кабеля
на дільниці від ТП 16 до ТП "Арксі";
проведено чищення, хлорування,
промивку резервуарів чистої води та
водонапірних башт.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ ІСТОРИЧНОЇ ЧАСТИНИ МІСТА!
Ви маєте можливість підключи!
тись до новозбудованого каналі!
заційного колектора. Для цього
необхідно створити вуличні коо!
перативи за місцем проживання,
а потім звернутися до КП “Бояр!
ка!Водоканал” (вул. Молодіжна,
77, e!mail:voda_boyarka@ogku.ki!
ev.ua) і написати заяву щодо
одержання ТУ на підключення.
До заяви додається ксерокопія
плану земельної ділянки (з будівля
ми). Вартість виготовлення ТУ 
149,17 грн.. Термін виготовлення ТУ
 1015 днів.

1. Після одержання ТУ необхідно
виготовити проект. Проект погоджу
ється у КП “БояркаВодоканал”.
2. Після погодження абонент одер
жує в міськраді ордер на проведення
земляних робіт і самостійно за влас
ні кошти закуповує матеріали та про
водить будівельні роботи по підклю
ченню до каналізаційного колектора.
3. Після закінчення будівельних ро
біт “БояркаВодоканал” складає акт
відповідності виконаного будівниц
тва техумовам та проекту.
Довідка за тел.: 41!265, 41!753

¡ÓˇÍ‡
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ДЕСЯТИЛІТТЯ СЛАВНЕ НЕ ТІЛЬКИ
ВИДАННЯМИ, А Й ТВОРЦЯМИ СЛОВА

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
КП «ІА «БОЯРКА!ІНФОРМ»!

Привітальне слово з нагоди 10!річчя Комунального підприємства
"Інформаційне агентство ""Боярка!інформ" варто розпочати
з визначення сутності Слова в нашому житті. Друковане, телевізійне,
рекламне, радіомовне, Слово супроводжує нас у вихорі подій сьогодення,
а також повертає нас до давноминулих літ. Творцями різножанрових описів
виступають журналісти, яких підтримує редакційна команда !
коректори, верстальники, менеджери з реклами і розповсюдження,
бухгалтери, інженери комп'ютерної мережі та інші.

Â³ä ³ìåí³ äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó Áîÿðñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà â³ä ñåáå
îñîáèñòî â³òàþ âñ³õ ñï³âðîá³òíèê³â ÊÏ "²À "Áîÿðêà-³íôîðì" ³ç
ïîâàæíèì þâ³ëåºì - 10 ðîê³â.
Âïðîäîâæ öèõ ðîê³â ï³äïðèºìñòâî ïðîôåñ³éíî òà åôåêòèâíî
³íôîðìóâàëî ñâî¿õ ÷èòà÷³â. Á³îãðàô³ÿ ì³ñüêî¿ ãàçåòè íåðîçðèâíî
ïîâ'ÿçàíà ç æèòòÿì Áîÿðêè.
Óïåâíåíèé, ùî ³ íàäàë³ òâîð÷à åíåðã³ÿ òà âèñîêèé ïîòåíö³àë
âàøîãî êîëåêòèâó ñòàíóòü çàïîðóêîþ ïë³äíî¿ ðîáîòè, à ãàçåòà
"Áîÿðêà-³íôîðì" ³ íàäàë³ çàëèøàºòüñÿ äîñòîâ³ðíèì äæåðåëîì
³íôîðìàö³¿ ïðî ïîä³¿, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ì³ñò³.
Äÿêóþ çà ñóìë³ííå ³ ÷åñíå ñëóæ³ííÿ ñâîºìó ïîêëèêàííþ,
îá`ºêòèâí³ñòü ó âèñâ³òëåíí³ ïîä³é. Áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ,
Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ, ùåäðèõ âèíàãîðîä çà âàøó ïðàöþ,
íåâè÷åðïíîãî íàòõíåííÿ, ñïðàâæí³õ æóðíàë³ñòñüêèõ óñï³õ³â,
ïðèõèëüíîãî òà âäÿ÷íîãî ÷èòà÷à.

Коли готовий продукт ЗМІ надходить
до споживачів, тоді визначається його
цінність, потреба, вплив на суспільний
розвиток. Саме кількість читачів і корис
тувачів інтернетвидань є показником
актуальності видань.
І все ж, спочатку було Слово. Воно
потребує фаховості, відповідальності,
правди, інформаційної наснаженості,
врешті таланту і самопожертви. Слово
може вбити, може бути суддею і проку
рором. Слово може захистити, приголу
бити і відвоювати правду. Поетичне і
прозове, Слово привчає нас бути грома
дянами.
Перефразовуючи відоме звернення до
поетів, хочу побажати нашим ювілярам з
КП "ІА "Бояркаінформ": "І журналіста!
ми, і громадянами, і боярчанами ви,
шановні колеги, маєте бути обов'яз!
ково і назавжди!".
Повертаючись до історії виходу у світ
першого номера газети "Бояркаін
форм", хочу віддати належні почесті Те
тяні Зубковій, яка, долаючи різні бюро
кратичні непорозуміння, зберегла відда
ність газеті до сьогодні. Поетеса і бард,
член Національної Спілки письменників
України, лауреат премії імені Володими
ра Самійленка, Тетяна нині головний ре
дактор нашого міського часопису. З фо
тоапаратом і диктофоном, а, головне, із
творчою талановитою головою вона
щодня дістається до місця події. Її ре
портажі завжди актуальні і очікувані в
школах та дитсадках, на ремонтних та
опоряджувальних роботах комунальни
ків, працівників водоканалу, зв'язківців,
електриків.
Її підстраховує і наздоганяє, а часто
веде перед, коли йдеться про спорт, вій
ськовиків, творчі зустрічі, член Націо
нальної спілки журналістів України Радис
лав Кокодзей. Старожил редакції моло
дого віку, він вирізняється своїм стилем
оповіді, журналістськими фоторепорта
жами, невтомною вдачею.
По праву входить до цього творчого ку
лака директор агентства, член Національ
ної спілки журналістів України Ганна Кова
ленко, яка в журналістиці працює після за
кінчення Київського держуніверситету
імені Тараса Шевченка. Її досвід здобував

ся з часу очолюваного нею "Рухпрес" 
відділу Народного Руху України. Під керів
ництвом незабутнього Вячеслава Чорно
вола вона опанувала гасло "Про все і не
гайно", що нині активно використовує при
підготовці і газети, й інтернетверсії "Бо
ярських новин". Тут її співавтором висту
пає оператор Олександр Підручний  здо
буток агенції останнього періоду. Він 
творча особистість і патріот Боярки, що
дозволяє йому щотижня відстежувати
повнокровне життя міста.
Ганна Коваленко – директор – повною
мірою опікується співробітниками на
кожній ділянці творчого процесу. Під час
верстання газети  винахідливою Інною
Нікольніковою, у рекламі  Юлією Апос
толовою. Її права рука  головний бухгал
тер Вікторія Середюк, яка забезпечує фі
нансове виживання агенції на користь
читачам та рекламодавцям, а діяльність
офіційного сайту Боярської міської ради
підтримується завдяки співробітництву з
Ігорем Федорчуком. Директор агенції 
обов'язковий учасник засідань виконко
му, різних комісій Боярської міської ра
ди, виїзних форм роботи міського голови
Тараса Добрівського.
Вичерпна інформація на сторінках га
зети про сесійні засідання і рішення Бо
ярської міської ради  достовірне джере
ло для тисяч мешканців нашого міста.
Директора агенції Коваленко потребу
ють всі, і Ганна дивовижно встигає, дола
ючи відстані на своїй знаменитій "Славу
ті", навіть тираж газети розвезти по Бо
ярці. А вдома двоє синівшколярів очіку
ють…
Відповідально заявляю, звертаючись
до колег з ІА "Бояркаінформ": ви на пра
вильному шляху завоювання Боярки. Як
що інформація володіє світом, то мас
штаби боярської громади вами вже по
долані. Виявляється, і з вашої "голуб'ят
ні", де міститься редакція, можна поба
чити стільки, скільки вистачить снаги і
таланту.
Нехай ваше Слово буде пророче і чесне!
Так тримати і в наступні 10річчя!
Ніна Харчук,
заслужений журналіст України,
п'ятиразовий депутат Боярської
міськради

Ñåêðåòàð ðàäè

ßðîñëàâ ßÍÈÊ

ДОРОГІ ПРАЦІВНИКИ РЕДАКЦІЇ
ГАЗЕТИ "БОЯРКА!ІНФОРМ"!
Ãàçåòà "Áîÿðêà-³íôîðì" - öå ñâîºð³äíèé
ë³òîïèñ íàøîãî ì³ñòà. Âæå âïðîäîâæ 10
ðîê³â âè ðîáèòå íîâ³ çàïèñè â îñîáèñòèé
ùîäåííèê ð³äíî¿ Áîÿðêè. Ìè çàâæäè ç
ö³êàâ³ñòþ â³äêðèâàºìî ñâ³æ³ íîìåðè ãàçåòè,
àäæå âîíà áóëà, º ³ çàëèøàºòüñÿ áëèçüêîþ ÷èòà÷åâ³, ¿é äîâ³ðÿþòü, ¿¿
÷èòàþòü, âîíà ðîçïîâ³äàº ïðî ãîëîâí³ ïîä³¿, ïðî ëþäåé, ÿê³
ïðîñëàâëÿþòü íàøå ì³ñòî, ïðî âàæëèâ³ â³õè ³ñòîðè÷íîãî øëÿõó.
Íàøà óëþáëåíà ãàçåòà º ö³êàâèì ³ ÷åñíèì ñï³âðîçìîâíèêîì,
îñåðåäêîì, ó ÿêîìó á'ºòüñÿ áóðõëèâèé ïóëüñ æèòòÿ
Áîÿðêè.
Ùèðî áàæàºìî âàì ³ íàäàë³ òàêîãî æ ïåðåêîíëèâîãî
ñëîâà, ÷èòàöüêîãî âèçíàííÿ, íàòõíåííÿ é íåâïèííîãî
ðóõó âïåðåä!
Íåõàé íåâè÷åðïíèìè áóäóòü âàø³ òàëàíò ³
ïðàöåëþáí³ñòü, à â ðåäàêö³éíèõ ñò³íàõ ïàíóþòü
íåâòîìíèé ïîøóê ³ òâîð÷à åíåðã³ÿ.
Ç ïî÷óòòÿì ùèðî¿ âäÿ÷íîñò³
êîëåêòèâ Áîÿðñüêîãî
êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ

ФОТО

факт

“Бояркаінформ” читають усі

ПОЗИТИВНИЙ ПРИКЛАД СПІВПРАЦІ
ГРОМАДИ ТА КП "ІА "БОЯРКА!ІНФОРМ"
2014 рік у житті КП "ІА "Боярка!інформ" став не
лише роком святкування 10!річного ювілею. Виклики часу
активізували інтерес громади до міської газети та всього,
що пов'язано з її виданням. Так, громадська організація
"Народна рада Боярки" навіть створила тимчасову комісію
з питань покращення діяльності підприємства. Усе це
свідчить про важливість друкованого слова для жителів
нашого міста і закликає журналістів до ще більшого усві!
домлення цінності подання максимально перевіреної та
достовірної інформації. Саме про це йдеться в матеріалі
нашої дописувачки Марії Кириленко.
Тимчасова комісія громад
ської організації Народна Рада з
питань покращення діяльності
КП "Інформаційне агентство
"Бояркаінформ" діяла з 15 бе
резня до 10 червня 2014 року і
вже завершила свою роботу. До
складу комісії входили: Ганна
Тимченко, Ліліт Абраамян, Анна
Фломбойм, Марія Кириленко,
Євгенія Непиталюк, Юлія Апос
толова. До діяльності комісії на
консультативному рівні (у тому
числі під час ділової гри "Міська
газета") були також залучені:
Ангеліна Лахтадир, Ольга Ков
чан; Тетяна Чіркова, Вікторія
Лахтадир, Михайло Чернічкін, а
також боярські активісти Олек
сандр Степаненко, Галина Зує
ва, Олександр Грабовенко,
Людмила Петраускене; члени
Народної ради В'ячеслав Сен
чук, Світлана Камінська, Сергій
Карєв, Дмитро Жигінас.
За цей період члени комісії
здійснили такі заходи:

 взяли участь у 6ти засідан
нях, враховуючи установчі збо
ри, спільне засідання з виконко
мом Народної ради Боярки, на
якому відбулося затвердження
комісії, робочі зустрічі та зак
лючне засідання із затверджен
ням підсумкових документів ді
яльності комісії.
 відпрацьовували документи,
готували заходи, обговорювали
організаційні питання в режимі
онлайн у закритій робочій групі
"Оновлена "Бояркаінформ" у
соціальній мережі Фейсбук.
 висвітлювали свою діяль
ність у газеті "Бояркаінформ",
на сайті ЦСПР, на порталі На
родної ради Боярки та у соці
альній мережі Фейсбук.
 провели соціологічне дос
лідження "Міська газета" у спів
праці з ГО "Центр розвитку гро
мад" та НРБ.
 провели ділову гру "Міська
газета" у співпраці з КиєвоСвя
тошинським ЦСПР.

 розробили реко
мендації для КП "ІА
"Бояркаінформ" із
покращення роботи та підви
щення популярності.
Загальний аналіз діяльності
газети "Бояркаінформ" та вив
чення результатів соціологічно
го дослідження показав, що
місто беззаперечно потребує
міської газети. Члени комісії
дійшли висновку, що газета
"Бояркаінформ" витримана в
стандартах, визначених для
міської газети, має непоганий
дизайн та грамотну верстку. Чу
довою її вважає 9 % опитаних
боярчан, а звичайною (такою,
як в інших містах)  42 %. Разом
із тим, існуючі фінансові проб
леми та недостатньо високий
рівень популярності газети (ли
ше 11 % постійних читачів) свід
чить про те, що потрібна сис
темна робота з метою подолан
ня деяких недоліків, підвищення
попиту на газету та її фінансо
вого розвитку. Значна частина
читачів (35 %) вважає, що га
зета потребує кардинального
оновлення.
З метою допомоги газеті ко
місія розробила низку рекомен
дацій (включивши побажання
місцевих активістів загального
характеру та такі, що стосують
ся змістовної частини). Були,
зокрема, надані фахові реко
мендації стосовно загального
вигляду газети, дизайну, редак
ційної політики, контенту (руб

рикація та тематика матеріалів),
рекламної діяльності, фінансо
вої стратегії, співпраці з грома
дою.
Комісія відмітила конструк
тивну позицію керівництва та
співробітників КП "ІА "Боярка
інформ", їх активну участь у
напрацюванні рекомендацій,
відкритість до співпраці та го
товність до позитивних змін.
Варто відмітити, що вже на ета
пі обговорення газета стала ці
кавішою, покращилася робота
сайту, з'явилися боярські теле
новини. Переконані, що за умо
ви тісної співпраці з громадою
та створення постійнодіючої
групи підтримки газета "Бояр
каінформ" швидко вийде на
новий рівень розвитку, набуде
стабільної популярності, збіль
шить кількість передплатників
та постійних читачів.
Активно співпрацювали з ко
місією працівники КП "ІА "Бояр
каінформ": Ганна Коваленко
(директор КП), Тетяна Зубкова
(головний редактор газети
"Бояркаінформ"), Радислав
Кокодзей (кореспондент "Бояр
каінформ"), Олександр Підруч
ний (кореспондент "Боярка
інформ").
Роботу комісії підсумувала
Марія Кириленко

«БОЯРКА!ІНФОРМ» –
ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ
Приємним сюрпризом для
колективу КП "ІА "Бояркаін
форм" стала звістка про те,
що наша землячка Марина Га
понова, студентка 6го курсу
заочної форми навчання Ви
давничополіграфічного інс
титуту НТУУ "КПІ", в основу
своєї дипломної роботи по
клала досвід роботи газети
"Бояркаінформ".
На порозі 10річного ювілею
ми пишаємося темою дип
ломної роботи привабливої
молодої боярчанки Марини:
"Особливості
редагування
текстів у газетних виданнях на
прикладі газети "Боярка
інформ".
У дипломній роботі освіт
ньокваліфікаційного рівня
"спеціаліст" досліджено особ
ливості редагування текстів у
газетних виданнях міського
типу, проаналізовано сучасні
принципи формування редак
торських колективів україн
ських міських газет; на прак
тиці ознайомлено із реаліями
редакторської роботи у місь
кій газеті "Бояркаінформ";
визначено типові проблеми та
недоліки в роботі редакторів
міських газет.
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ДЕТАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ТРИВАЄ
Хвиля протестних настроїв, яка, зрештою, призвела до повалення попереднього
режиму, викликала у суспільстві прагнення вносити позитивні зміни в усі сфери життя.
Не стала винятком і наша Боярка, де за останні місяці з'явилося чимало громадських
організацій, які активно цікавляться роботою міської влади, намагаючись здійснювати
контроль громади за діями влади.
Засилля популізму, пересмикування фактів, бізнес!розборок, свідками яких стають
жителі України, змушує мислячих громадян не втрачати пильності. Адже дуже часто
звичайнісінькі спроби зведення рахунків чи навіть "розборки" бізнес!кланів можуть
прикриватися благородними намірами "припинити і не допустити беззаконня", "вивести
на чисту воду злочинців" тощо.
На адресу міського голови Тараса Добрівського надходять численні звернення з
проханням роз'яснити ситуацію щодо забудови біля парку імені Шевченка. Публікуємо
офіційний коментар, який надали спеціалісти виконкому Боярської міської ради.
Генеральний план м. Боярка розроб
лено інститутом проектування міст
"Діпромісто" (нині Український дер
жавний науководослідний інститут
проектування міст "ДІПРОМІСТО"
ім. Ю. М. Білоконя) та затверджено рі
шенням Боярської міської ради від
13.09.1971 р. № 570. Графічну схему
генерального плану міста для озна
йомлення розміщено у приміщенні ви
конавчого комітету Боярської міської
ради за адресою: м. Боярка, вул. Біло
городська, 13 та на офіційному сайті
Боярської міської ради www.boyarka
inform.com.
Міською радою 29.10.2013 р. на сесії
прийнято рішення № 37/1554 "Про
пролонгацію терміну дії генерального
плану міста Боярка".
Згідно з п. 8 ст. 17 Закону України
"Про регулювання містобудівної діяль
ності", "строк дії генерального плану
населеного пункту не обмежується".
Відповідно до додатку № 1 фрагмен
ту генерального плану, частина парку
ім. Т. Г. Шевченка була запланована під
громадську забудову.
07 червня 2007 року Боярська міська
рада прийняла рішення № 15/851 "Про
надання дозволу на збір матеріалів по
годження місця розташування земель
ної ділянки в оренду ТОВ "КиєвоСвя
тошинськмехбуд" у м. Боярка по
вул. Б. Хмельницького, 72б" за раху
нок земель запасу Боярської міської
ради.
Рішенням міської ради від 10 грудня
2008 року № 36/1706 "Про затвер
дження матеріалів погодження місця
розташування та надання дозволу на
складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду
терміном на 49 років ТОВ "КиєвоСвя
тошинськмехбуд", зібрані ТОВ "Києво
Святошинськмехбуд" матеріали за
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Додаток № 1, 1971 р.
Фрагмент із генерального плану м. Боярка
щевказаних рішень
Боярською міською
радою було відведе
но земельну ділянку
ТОВ "КиєвоСвято
шинськмехбуд" за
рахунок земель за
пасу Боярської місь
Додаток № 2, 2014 р.
кої ради, а не за ра
Фрагмент із генерального плану м. Боярка
хунок паркової зони.
Розпоряджання
тверджено та надано дозвіл на скла
комунальним майном та регулювання
дання проекту землеустрою щодо від
земельних відносин, відповідно до
ведення земельної ділянки.
ст. 26 Закону України "Про місцеве са
Рішення про передачу земельної ді
моврядування в Україні", належить
лянки
в
довгострокову
оренду
виключно до компетенції відповідної
ТОВ "КиєвоСвятошинськмехбуд" за
ради.
№ 48/2728 Боярською міською радою
Рішенням Боярської міської ради від
було прийнято 04 червня 2010 року на
25.04.2013 р. № 32/1515 "Про затвер
виконання рішення № 31/1706.
дження території зелених насаджень
Слід зазначити, що при прийнятті ви
загального користування парку Пере
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Ваші гроші

НАЦБАНК УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Кредитні відносини між банком та пози
чальником визначаються умовами кредит
ного договору. Відповідно до постанови
Правління Національного банку України від
10.05.2007 № 168, банк зобов'язаний на
давати повну інформацію щодо сукупної
вартості споживчого кредиту. Укладаючи
(підписуючи) кредитний договір, клієнт
банку має чітко розуміти його зміст та усві
домлювати, що тим самим він зобов'язу
ється дотримуватися його умов.
Що потребує уваги при здійсненні
повного погашення кредиту?

Робітники дільниці благоустрою КП “БГВУЖКГ” ремонтують
вулицю Магістральну. Планові роботи ведуться за сприяння фір!
ми "Transoil" в особі Леоніда Сороки, який профінансував
придбання 25 т асфальтобетону.
Перед цим було заасфальтовано ями на вул. Жовтневій та
площі Леніна за рахунок міста.

моги та парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Бо
ярка", більшу частину парку ім. Т. Г.
Шевченка залишено для зелених на
саджень (додаток № 2 фрагменту ге
нерального плану).
На сьогоднішній день виконавчим ко
мітетом Боярської міської ради замов
лено детальні плани територій по пар
ку ім. Т. Г. Шевченка в проектному інс
титуті "ДП НДПІ містобудування", згід
но з рішенням сесії міської ради від
05.07.2013 р. № 34/1536 та парку Пе
ремога в проектному інституті "УДН
ДІПМ "ДІПРОМІСТО" ім. Ю. М. Білоко
ня", згідно з рішенням сесії від
12.09.2013 р. № 36/1547, після чого
буде розроблятись проектна докумен
тація із землеустрою для встановлення
меж територій зелених насаджень пар
ків.

Позичальнику необхідно уточнити не ли
ше залишок суми за кредитом та нарахова
них процентів, а також наявність/відсут
ність сум нарахованих штрафних санкцій, у
т. ч. пені, комісійних, без сплати яких борг
за кредитом не буде вважатися погаше
ним.
Для обслуговування кредиту банком на
ім'я позичальника може бути відкрито до
даткові рахунки. З метою повного пога
шення кредиту, доцільно написати заяву
про закриття всіх рахунків і отримати до
відку про повне виконання зобов'язань та
відсутність заборгованості перед банком.
Якщо заставою за кредитним договором є
нерухомість чи інше майно, банк зо
бов'язаний внести інформацію щодо при
пинення обтяження майна до відповідних
Державних реєстрів. Позичальник має
право перевірити відсутність обтяження
майна шляхом отримання витягів з цих ре
єстрів. Зазначені витяги за окрему плату
можна отримати у Державній реєстрацій
ній службі України або у нотаріальній кон
торі.
Як здійснюється погашення кредиту,
якщо банк збанкрутував?
У разі прийняття Національним банком
України рішення про ліквідацію банку, умо

ви кредитного договору між банком і пози
чальником залишаються чинними (процен
ти і штрафні санкції нараховуються) до мо
менту завершення ліквідаційної процеду
ри. Ліквідатор банку має право вживати
усіх законних заходів щодо стягнення за
боргованості.
Як сплачується заборгованість
за кредитом, якщо право вимоги
за кредитним договором придбано
іншим банком?
У такому разі позичальнику необхідно
буде сплачувати борг новому банкукре
дитору, який зобов'язаний його про це по
відомити. Умови кредитного договору, ук
ладеного із попереднім банком, суми на
рахованих процентів, штрафних санкцій
тощо залишаються чинними. Банк, до яко
го перейшло право вимоги, не може вно
сити будьяких змін до такого договору
без письмової згоди позичальника.
Що таке реструктуризація кредиту і
на підставі чого вона здійснюється?
У разі виникнення у позичальника труд
нощів із погашенням кредиту, доцільно
звернутися до банку для пошуку конструк
тивного рішення боргових проблем. Банк
може здійснити реструктуризацію кредиту
шляхом відстрочення виплат, незастоcу
вання штрафних санкцій, встановлення
пільгових умов повернення кредиту та
сплати процентів, продовження строку ко
ристування тощо.
Умови реструктуризації кредиту визна
чаються банком на підставі об'єктивних до
казів неможливості виконувати діючі умови
кредитного договору (хвороба позичаль
ника або його близьких родичів, термінове
відрядження тощо), що підтверджено дос
товірними документами.
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НАШ ЗЕМЛЯК ! У ГАРЯЧІЙ ТОЧЦІ
Нашому співрозмовнику ! зі зрозумілих причин будемо називати
його Анатолієм ! 28 років. Він боярчанин, який вже близько місяця служить
у батальйоні "Азов". "Боярка!інформ" стало відомо, що юнак на кілька днів
повернувся у відпустку до Боярки, де живе його родина. На наше щастя,
пропозицію зустрітися і поговорити Анатолій сприйняв схвально.
Хлопець атлетичної статури, підтягне
ний та вродливий  на такому обов'язко
во зупинить погляд зустрічна дівчина
(жіноча частина колективу редакції  не
виняток). Його захоплення  це спорт та
інформатика. Його погляди  націона
лістичні, хоча розмовляє він переважно
російською мовою.
Анатолій вважає, що виховав себе
сам. "Моє попереднє життя у підлітко
вому віці без мети  це пуста трата ча
су. Хорошим учнем у школі себе не
вважаю. В армії не служив, як переваж
на більшість однолітків  "відкосив".
Коли на Сході почалися військові дії,
Анатолій навіть не уявляв, що зали
шиться осторонь. Днями молодий чо
ловік приїхав у відпустку практично од
разу після участі у справжніх бойових
діях у Маріуполі.
 Чи могли Ви залишатися осто
ронь тих подій, які зараз відбува
ються на Сході України?
 Я навіть не розглядав таку думку. Рі
шення було однозначним  я буду там,
де гаряче, але не у Збройних Силах чи
Нацгвардії.
 Чому?
 На мою думку, у нас поки що немає
армії, яка має відповідне матеріально
технічне забезпеченням. А батальйон
"Азов"  це єдине військове формуван
ня, до складу якого входять справжні
націоналісти. Це й українці, і росіяни, і
білоруси, навіть вихідці із Західної Єв
ропи.
Це батальйон у складі МВС, яке нас
частково фінансує, забезпечує озбро
єнням (переважно застарілим).
Основне фінансування надходить з
боку благодійників, меценатів чи під
приємців. Для того, щоб відчувати се
бе захищеним, воїну потрібно мати хо
роше забезпечення: починаючи від
харчування і закінчуючи озброєнням. А
ще потрібна амуніція: шолом, маска,
бронежилет тощо. Загалом амуніція
для одного бійця коштує за дуже
скромними підрахунками близько 1 ти
сячі доларів. А якщо купувати найкра
ще, то один бронежилет може стільки
коштувати. Багато хто, в тому числі і я,
придбали практично все самотужки.
Адже це  питання власного життя.
Принагідно хочу подякувати всім не
байдужим боярчанам, моїм друзям за
фінансову підтримку.
 Чи давно Ви служите в "Азові"?
 До Бердянська, де базується наш
батальйон, я прибув 18 травня. На мо
мент мого прибуття нас було близько
півтори сотні, а зараз чисельність
зросла чи не вдвічі.
 Вас легко уявити в ролі бравого
бійця (на зустріч з нами Анатолій
прибув у цивільному одязі, який під
креслює хорошу фізичну форму).
Ви, мабуть, займалися спортом,
адже за один місяць набути такого
вигляду неможливо?
 Раніше я займався бодібілдінгом і
єдиноборствами. У розташуванні ба
тальйону ранок розпочинається з про

біжки, комплексу фізичних вправ, під
тягування, плавання, адже ми живемо
поблизу Азовського моря. Далі кожен
самостійно регулює для себе фізичні
навантаження: для цього є "залізо",
турніки тощо. Обов'язковою є й вій
ськова підготовка на полігоні.
Тому докладаю максимум зусиль, ен
тузіазму і, відповідно, більше тренуюся.
Оцінюю, що мої знання значно зросли.
Я, на відміну від багатьох інших, даю
собі звіт про те, куди я потрапив. Став
лення до нас там неоднозначне. Я мо
жу сказати з певністю про Маріуполь.
Після зачистки міста від терористів жи
телі виходили і дякували нам. У той же
час на виїзді з міста зібралася купка
осіб, які скандували, що нас, мовляв,
не кликали.
Атмосфера у гарячих точках  відпо
відна. Там постійно стріляють, особли
во у Донецьку, Слов'янську. Про місце
ве населення можу сказати лише, що
більшість людей на нашому боці, але
люди бояться і переважно мовчать, ад
же за такі погляди можна розпрощати
ся з життям.
! Жителям територій, вільних від
військових дій, зокрема і боярча!
нам, варто з перших вуст почути
про події, учасником яких є Ви.
 У Маріуполі зараз люди спокійно
ходять на роботу, до магазинів. Зага
лом місто живе своїм життям. Навіть

АРМІЯ ЧЕКАЄ НАШОЇ ДОПОМОГИ
Не секрет, що останнім
часом питанню патріотич!
ного виховання не приділя!
лося належної уваги. Але
коли Україна опинилася у
небезпеці, патріотизм на!
ших людей просто вражає!
"Боярка!інформ" зверну!
лася з проханням поділити!
ся своїми думками до на!
чальника Військово!обліко!
вого столу виконкому Бояр!
ської міської ради Анатолія
Стороженка.
 За 12 років роботи на по
саді начальника Військовооб
лікового столу я ще жодного
разу не бачив такого патріо
тичного піднесення. З початку
березня боярчани почали ма
сово записуватися до лав
добровольців. Цей процес
триває й донині. Щодня до нас
приходило понад 30 осіб, які
залишали свої координати і
дані щодо військової спеці
альності, і готових стати бій

цямидобровольцями.
Армія потребує допомоги
небайдужих людей та підпри
ємств саме зараз, зокрема,
створюваний нині Київський
Батальйон
територіальної
оборони.
На завершення хочу особ
ливо відзначити сім'ю Андрія
Олеговича Назаренка, 1988 р.
н., який попросив батьків пе
редати до його частини в Ма
ріуполі вкрай необхідну річ 
прапор України!
Я особисто зі сторінок "Бо
яркаінформ" хочу закликати
всіх небайдужих відгукнутися і
долучитися до формування та
забезпечення Київського Ба
тальйону територіальної обо
рони.
З пропозиціями звертати!
ся за тел.: (044) 484!62!59
та (093) 061!63!72,
(04598) 47!599.

Інтернетдовідка
Батальйон "Азов"  спецбатальйон
МВС України, який базується у Маріу
полі Донецької області (тимчасово ба
зується у Бердянську Запорізької об
ласті). Створений 4 травня 2014 року у
Бердянську, як і інші спеціальні баталь
йони МВС на підставі рішення Мініс
терства внутрішніх справ України про
формування спеціальних підрозділів
міліції з охорони громадського поряд
ку з залученням до них цивільних осіб
та людей, які мають досвід військової
служби.
Рішення про створення батальйону
було прийняте Олегом Ляшком, Ігорем
Мосійчуком, Олександром Ярошенком
та Ярославом Гончаром. На той час йо
го основою були учасники двох гро
мадських організацій  Автомайдан та
"Патріот України" на базі СоціалНаціо
нальної Асамблеї. За словами коман
дира батальйону, до його складу вхо
дять українські патріоти, які мають
досвід військової служби. Кістяк ба
тальйону становлять учасники Самоо
борони Майдану, а також Автомайдану
Задіяний у Антитерористичній опе
рації на півдні Донецької області, пе
реважно в межах Приазов'я. На думку
командира батальйону "Донбас" Се
мена Семенченка, батальйон "Азов" на
22 травня 2014 року був найбільш бо
немає блокпостів.
Війна  це війна. Я і мої колеги по
батальйону психологічно підготовле
ні до цього. Стріляти  це частина на
шої роботи. Особливо, коли озброє
ні терористи зазіхають на життя мир
ного населення. Решта  без комен
тарів.
Переконаний, що сепаратизм
штучно створений і підігрівається з
боку Росії конкретно у цих регіонах
задля досягнення певної політичної
мети.
На жаль, усе продається, і військо
ві секрети зокрема. Тому ворог знає,
де і які війська чи блокпости розта
шовані. Проблема в тому, що за кіль
ка місяців після Майдану неможливо
змінити менталітет суспільства,
роз'їденого корупцією. Потрібні ро
ки, щоб усе переформатувати.
Але я налаштований оптимістично.
АТО може закінчитися через кілька
тижнів через певні політичні факто
ри, а може тривати роками.
 Чи контактуєте з місцевим на
селенням?
 У Бердянську? Так, нас там кожен
собака знає,  жартує Анатолій. 
Звісно, майже весь час ми знаходи
мося у розташуванні батальйону і
без потреби звідти не виходимо. У міс
то виїжджаємо лише у супроводі кіль
кох озброєних бійців.
 А якщо Ви, як звичайний моло
дий чоловік у цивільному одязі, ку
дись поїдете?
 За нашим розташуванням, як і за ін
шими подібними, постійно ведеться
стеження, тож вільне пересування не
бажане, навіть небезпечне.
 До речі, наскільки вільно зараз
можна відпочивати на березі Азов
ського моря і, зокрема, у Бердян
ську?
 Ми  гаранти спокою у цьому регіо
ні. У Бердянську зараз почався ку

єздатним підрозділом МВС України.
Батальйон "Азов" проводить тренуван
ня у Запорізькій області поблизу Бер
дянська, а також патрулює територію
навколо Маріуполя. 20 травня 2014 р.
було оголошено про набір нових бійців
до батальйону.
На озброєнні батальйону перебуває
стрілецька зброя, зокрема, автомати
АКС74, снайперські гвинтівки СВД та
кулемети ПКМ.
26 травня бійці батальйону "Азов"
разом з батальйоном "Україна" під час
проведення розвідувальної операції
ліквідували 5 терористів, у тому числі
снайпера, та затримали 3 терористів.
Також унаслідок операції було знище
но частину боєприпасів терористів.
12 червня бійцями батальйону у Ма
ріуполі був затриманий один з ватажків
терористів т. зв. "Донецької народної
республіки" Олександр Фоменко.
13 червня бійці батальйону "Азов" за
підтримки частин Національної гвардії,
батальйону "Дніпро1" та Збройних
сил України звільнили Маріуполь від
бойовиків т. зв. "Донецької народної
республіки". Під час операції з україн
ського боку було поранено 4 бійців (1
отримав важке поранення), терористи
втратили 3 убитими, 17 пораненими і
38 бойовиків було затримано.

рортний сезон. Люди їдуть, відпочива
ють.
 Отримавши такий життєвий дос
від, чи можливо миттєво повернути
ся до звичайного мирного життя?
 Я вже живу мирним життям, я тут на
відпочинку,  говорить Анатолій, а на
поясі поруч із телефоном у спеціально
му чохлі холодна зброя (ніж).  З вогне
пальною по вулицях ходити не можна, 
пояснює Анатолій.
 Чи хтось із друзів вчинив за Ва
шим прикладом?
 З Боярки  ні.
Розмовляли Ганна КОВАЛЕНКО,
Тетяна ЗУБКОВА

ТРИВАЄ ПРОФІЛАКТИКА ХАБАРНИЦТВА
На території Київщини про!
водяться цільові профілак!
тичні заходи щодо виявлен!
ня фактів спроби дачі хабарів
працівникам ДАІ.
Починаючи з 13 червня 2014
року на території КиєвоСвято
шинського району та по всій Ук
раїні проводитимуться цільові
профілактичні заходи з вияв
лення фактів спроби дачі хаба
рів працівникам Державтоін
спекції.
Керівництво УДАІ Київщини постійно контро
лює стан дотримання особовим складом ви
мог Конституції та Законів України, Криміналь
ного Кодексу України та інших нормативно
правових актів з питань попередження в їх ді
яльності посадових злочинів та хабарництва.
Разом з тим все ж мають місце випадки, коли
деякі водії, що порушили Правила дорожнього
руху, намагаючись уникнути адміністративної
відповідальності, самі свідомо провокують
працівників Державтоінспекції на вчинення ко

рупційного
правопору
шення, пропонуючи поса
довим особам грошову
винагороду за не складан
ня адміністративних мате
ріалів. При цьому такі водії
навіть не замислюються
над тим, що вони скоюють
злочин, за вчинення якого
законодавством України
передбачено кримінальну
відповідальність.
Зокрема, за вчинення таких дій згідно ст. 369
ч. І Кримінального кодексу України передбаче
но штраф від 500 до 750 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеження во
лі на строк до чотирьох років, або позбавлення
волі на той самий строк із спеціальною конфіс
кацією.
ДАІ КиєвоСвятошинського району нагадує:
відповідальність несе не тільки та особа, яка
бере хабар, але й особа, яка пропонує його.
Шановні водії! Замисліться  краще сплатити
штраф, ніж сісти за грати.
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Шустер LIVE
06:50 Спорт
06:55 Погода
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера бізнесу
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:35 Корисні поради
09:00 Погода
09:15 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. Бельгія  Росія
11:05 Погода
11:20 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. Корея  Алжир
13:20 Погода
13:40 Не вір худому кухарю
14:10 Вікно в Америку
14:30 Погода
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ
15:00 Новини
15:10 Брифінг Кабміну Украї
ни
15:20 ЧасЧ
16:00 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. США  Португалія
18:00 Футбольна самба
18:55 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. Нідерланди  Чилі
20:55 Погода
21:00 Підсумки дня
21:35 Діловий світ
21:45 Д/ф "Золота ера са
ундтреків"
22:40 Трійка, Кено, Секунда
удачі

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Шустер LIVE
06:50 Спорт
06:55 Погода
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Ера бізнесу
07:35 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Паспортний сервіс
08:35 Корисні поради
09:00 Погода
09:15 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. Австралія Іспанія
11:05 Погода
11:20 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. Камерун Бразилія
13:20 Погода
13:40 Музична академія. Єв
робачення
14:50 Euronews
14:55 Діловий світ
15:00 Новини
15:10 Брифінг Кабміну Украї
ни
15:20 ЧасЧ
16:00 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. Хорватія  Мексика
18:00 Футбольна самба
18:55 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. КостаРіка  Англія
20:55 Погода
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:45 Д/ф "Леонардо да Він
чі. Реставрація століття"
22:40 Трійка, Кено, Максима
22:55 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. Японія  Колумбія
00:55 Погода
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22:55 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. Камерун Бразилія
00:55 Погода

“1+1”
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"
09:55 М/ф "Алладін" (1)
10:25 М/ф "Алладін" (1)
10:50 Х/Ф "Рідна кровиноч
ка" (1)
12:45 Х/Ф "Мара"
14:45 Х/Ф "Величне століття.
Роксолана  2" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Прем'єра Х/Ф "Фатма
гюль" (1)
19:30 ТСН
20:30 Х/с "Поцілуймося"
21:30 Х/с "Поцілуймося"
22:30 "Гроші"
23:45 ТСН:
00:05 Х/с "Атлантида" (2)
01:00 Х/ф "Мобі Дік" (2)

ІНТЕР
05:30 Т/с "Гидке каченя" 34
сс. Заключна
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"

01:00 На слуху
01:20 ТелеАкадемія

08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 "Новини"
09:20 "Ранок з ІНТЕРом"
10:00 Х/ф "Не в хлопцях щас
тя"
12:00 "Новини"
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
14:00 "Новини"
14:20 "Сімейний суд"
15:20 "Жди мене"
17:45 "Новини"
18:05 Токшоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:40 Т/с "Віра. Надія. Лю
бов"
23:30 Т/с "Скандал 2" (2)
00:25 Х/ф "Стрілок" (2)

ТЕТ
06:00 Малятатвійнята
06:25 М/с "Маша і ведмідь"
(1)
06:50 М/с "Клуб Вінкс: Шко
ла чарівниць" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Черепашки му
танти ніндзя" (1)
08:55 М/с "Гуфі і його коман
да" (1)
09:30 М/с "Маша і ведмідь"
(1)
10:00 М/с "Клуб Вінкс: Шко
ла чарівниць" (1)
10:55 Єралаш
12:00 Серіал "Маленькі таєм
ниці" (1)
14:00 Віталька

15:00 Країна У
15:55 Дайош молодьож!
17:20 Серіал "Два батька і
два сина" (1)
17:45 Серіал "Кухня" (1)
18:10 Серіал "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Серіал "Кухня" (1)
20:25 Серіал "Світлофор" (2)
21:00 Країна У
22:00 6 кадрів
22:55 Серіал "Світлофор" (2)
23:30 Дурнєв+1
23:55 Бійцівський Клуб
00:50 Надто грубо для Ю
туб'а

ICTV
04:40 Служба розшуку дітей
04:45 Світанок
05:50 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
06:35 Факти тижня з Окса
ною Соколовою (повтор)
07:45 Факти. Ранок
08:00 Спорт
08:05 Факти тижня з Окса
ною Соколовою (продовжен
ня)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Спорт
09:20 Надзвичайні новини.
Підсумки з Костянтином
Стогнієм
10:05 Х/ф "Бермудський три
кутник"
11:50 Д/с "Прокурорська пе
ревірка"
12:45 Факти. День
13:15 Д/с "Прокурорська пе
ревірка"

14:30 Х/ф "Американський
ніндзя4. Повне винищення".
15:45 Факти. День
16:15 Х/ф "Американський
ніндзя4. Повне винищення".
16:55 Х/ф "Біла імла".
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20:25 Дістало!
21:15 Свобода слова з Андрі
єм Куликовим
00:15 Х/ф "Законослухняний
громадянин".

СТБ
05:55 "У пошуках істини. Гри
горій Потьомкін: перша жер
тва чорного піару?"
06:40 "Усе буде добре!"
08:35 "Неймовірна правда
про зірок"
09:40 "Зіркове життя. Прави
ла вдалого розлучення"
10:35 Х/ф "Пригоди Шерлока
Холмса і доктора Ватсона"
(1)
13:35 "Слідство ведуть екс
трасенси"
14:35 "Битва екстрасенсів"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна правда
про зірок"
20:00 "Слідство ведуть екс
трасенси"
20:55 Т/с "Метод Фрейда"
(1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:35 "Вагітна у 16"
23:30 "Донькиматері"
00:30 Х/ф "Пригоди Шерлока

Холмса і доктора Ватсона" (1)

НОВИЙ КАНАЛ
05:25 Kіds'Tіme
05:30 М/с "Роги та копита"
06:10 Kіds'Tіme
06:15 М/с "Роги та копита"
06:30 Т/с "Вороніни"
06:55 Файна Юкрайна
07:30 Підйом
08:40 Т/с "Вороніни"
11:40 Х/ф "Небесні гінці"
13:35 Х/ф "Руйнівник" (2)
15:45 Х/ф "П'ятий елемент" (2)
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
20:00 Ревізор
22:50 Ревізор постшоу
00:20 ПеданПритула шоу

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 "М\фи" (1)
08:10 М/с "Смішарики" (1)
08:30 Х/ф "Сон Ліппеля"
10:25 Х/ф "Жахлива ніч" (1)
12:10 Х/ф "Подвійна коман
да" (1)
14:00 "КВК2014"
16:10 "Вечірній квартал"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 Х/ф "Монстро" (2)
23:20 Х/ф "За межею" (2)
01:40 "Нічне життя"

“1+1”
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 Мультфільм "Алладін"
(1)
10:35 Мультфільм "Алладін"
(1)
11:00 "Шість кадрів"
11:30 "Илюзія безпеки. Не
тільки м'ясом"
12:35 "Сімейні мелодрами 
3"
13:35 "Сімейні мелодрами 
3"
14:35 "Величне століття.
Роксолана  2" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Фатмагюль" (1)
19:30 ТСН
20:30 Т/с "Поцілуймося"
21:30 Т/с "Поцілуймося"
22:30 "Міняю жінку  9"
00:00 ТСН
00:20 Т/с "Атлантида" (2)

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення Мух
тара 2"
07:00 "Новини"
07:15 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Новини"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 "Новини"
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"

ТЕТ
06:00 Малятатвійнята
06:25 М/с "Маша і ведмідь"
(1)
06:50 М/с "Клуб Вінкс: Шко
ла чарівниць" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Черепашки му
танти ніндзя" (1)
08:55 М/с "Гуфі і його коман
да" (1)
09:30 М/с "Маша і ведмідь" (1)
10:00 М/с "Клуб Вінкс: Шко
ла чарівниць" (1)
10:55 Єралаш
12:00 Серіал "Маленькі таєм
ниці" (1)
14:00 Віталька
15:00 Країна У
15:55 Дайош молодьож!

17:45 Серіал "Кухня" (1)
18:10 Серіал "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Серіал "Кухня" (1)
20:25 Серіал "Світлофор" (2)
21:00 Країна У
22:00 6 кадрів
22:55 Серіал "Світлофор" (2)
23:30 Бійцівський Клуб
00:25 Надто грубо для Ю
туб'а

ICTV
04:00 Факти
04:35 Світанок
05:40 Свобода слова з Андрі
єм Куликовим (повтор)
07:45 Факти. Ранок
08:00 Спорт
08:05 Свобода слова з Андрі
єм Куликовим (продовження)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Спорт
09:20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
09:55 "Убивча сила". Д/с
11:55 "Прокурорська пере
вірка". Д/с
12:45 Факти. День
13:20 "Самотній вовк". П/с
14:10 "Платина". П/с
15:45 Факти. День
16:15 "Платина". П/с
16:40 "Убивча сила". Д/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20:15 "Дізнавач2". Д/с
22:10 "Прокурорська пере
вірка". Д/с
23:15 "Робокоп". Х\ф(2)

СТБ

06:10 "У пошуках істини. Си
ла та слабкість богатира Під
дубного"
06:55 "Усе буде добре!"
08:50 "Неймовірна правда
про зірок"
10:10 "Зіркове життя. Проба
чити зрадника"
11:05 Х/ф "Лабіринти кохан
ня"
12:45 "Слідство ведуть екс
трасенси"
13:45 "Зважені та щасливі 
2"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна правда
про зірок"
19:55 "Слідство ведуть екс
трасенси"
20:55 Т/с "Метод Фрейда"
(1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:35 "Кохана, ми вбиваємо
дітей"
00:30 "Зважені та щасливі 
2"

18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Т/с "Молодіжка"
23:00 Абзац!
23:55 Т/с "Короткий курс
щасливого життя" (3)
01:00 Х/ф "Син Рожевої пан
тери"

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Хто у домі госпо
дар" (1)
09:00 "Мультфільми" (1)
09:50 М/с "Смішарики" (1)
10:10 Х/ф "Подвійна коман
да" (1)
12:00 Т/с "Усі жінки  відьми"
(1)
13:50 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:20 Т/с "Комісар Рекс" (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)

НОВИЙ КАНАЛ
НТН
05:25 Kіds'Tіme
05:30 М/с "Роги та копита"
06:10 Kіds'Tіme
06:15 М/с "Роги та копита"
06:30 Т/с "Вороніни"
06:55 Файна Юкрайна
07:30 Підйом
08:40 Т/с "Вороніни"
09:00 Т/с "Не родись врод
лива"
10:55 Т/с "Щасливі разом"
15:00 Т/с "Молодіжка"
16:05 Т/с "Не родись врод
лива"

05:20 Т/с "Людина війни"
08:30 "Правда життя. Профе
сія театральний актор"
09:00 "Агенти впливу"
09:50 Х/ф "Закоханий і безз
бройний" (1)
11:30 Т/с "Я йому вірю"
15:15 Т/с "Павутиння  4"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  12"
21:40 "Свідок"
22:00 Х/ф "Елементарно  2"
(2)
23:45 Т/с "Закон і порядок.
Відділ особливих справ  12"
(2)
00:40 Т/с "CSI: ЛасВегас 
12" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
07:00 Події
7:15 Ранок з Україною
9:00 Події
09:15 Т / с "Слід" (1)
10:00 Т / с "Лист очікування"
(1)
13:15 Т / с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20 Т / с "Слід" (1)
17:00 Т / с "Слід" (1)
17:50 Т / с "Врятувати боса"
(1)
18:55 Футбол. ЧС 2014. Авс
тралія  ??Іспанія
21:00 Події
21:40 Т / с "Країна 03" (1)
22:55 Футбол. ЧС 2014. Хор
ватія  Мексика

НТН

T V – м а р ш р у т – в і в т о р о к, 2 4
08:30 "Новини"
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 "Новини"
09:20 "Ранок з ІНТЕРом"
10:00 Т/с "Повернення Мух
тара 2"
12:00 "Новини"
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
14:00 "Новини"
14:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
14:50 "Судові справи"
15:45 "Сімейний суд"
17:45 "Новини"
18:05 Токшоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:40 Т/с "Віра. Надія. Лю
бов"
23:30 Т/с "Скандал 2" (2)

20 червня 2014 року

04:30 Х/ф "22 червня, рівно о
4 годині..." (1)
06:05 Х/ф "Дніпровський ру
біж" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Випадковий свідок"
10:00 Т/с "Коломбо" (1)
12:00 "Свідок"
12:30 Т/с "Детективи"
13:05 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  12"
15:00 "Свідок"

15:15 Т/с "Таємниці слідства
 12" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  12"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Шах і мат" (2)
23:45 Т/с "Закон і порядок.
Відділ особливих справ  12"
(2)
00:40 Т/с "CSI: ЛасВегас 
12" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
5:05 Токшоу "Нехай гово
рять. Канікули в Майямі"
5:55 Срібний апельсин
6:15 Т / с "ОСА" () (1)
07:00 Події
7:15 Ранок з Україною
9:00 Події
09:15 Т / с "Слід" () (1)
10:00 Т / с "Лист очікування"
(4,5 серії) ((1)
12:10 Токшоу "Говорить Ук
раїна"
13:05 Т / с "ОСА" () (1)
14:00 Т / с "Слід" () (1)
15:00 Події
15:20 Т / с "Слід" () (1)
17:00 Прем'єрні серії! Т / с
"Слід" () (1)
17:50 Т / с "Врятувати боса"
() (1)
18:55 Футбол. ЧС 2014. Італія
 Уругвай
21:00 Події
21:40 Т / с "Країна 03" () (1)
22:55 Футбол. ЧС 2014. Гре
ція  Котд'Івуар
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Шустер LIVE
06:50 Спорт
06:55 Погода
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера бізнесу
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Паспортний сервіс
08:35 Корисні поради
09:10 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. Італія  Уругвай
11:25 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. КостаРіка  Англія
13:25 Погода
13:45 Музична академія. Єв
робачення
14:50 Euronews
14:55 Діловий світ
15:00 Новини
15:10 Брифінг Кабміну Украї
ни
15:20 ЧасЧ
16:00 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. Греція  Котд'Івуар
18:00 Футбольна самба
18:55 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. Боснія і Герцеговина
 Іран
20:55 Погода
21:00 Підсумки дня
21:35 Діловий світ
21:45 Д/ф "Варшава, вчора і
сьогодні"
22:00 Д/ф "Горобине гніздо на
дереві"
22:30 Погода
22:35 Мегалот
22:40 Суперлото, Трійка, Кено
22:55 Футбол. Чемпіонат сві

ту2014. Гондурас  Швейца
рія
00:55 Погода

“1+1”
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 Мультфільм "Алладін"
(1)
10:35 Мультфільм "Алладін"
(1)
10:55 "Шість кадрів"
11:35 "Илюзія безпеки. Геній
чистої кислоти"
12:40 "Сімейні мелодрами  3"
13:40 "Сімейні мелодрами  3"
14:40 "Величне століття. Рок
солана  2" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 "Фатмагюль" (1)
19:30 ТСН
20:30 "Моє нове життя" (1)
21:30 "Моє нове життя" (1)
22:30 "Моє нове життя" (1)
23:45 "Моє нове життя" (1)
00:45 ТСН
01:10 "Тезки" (2)

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення Мухта
ра 2"
07:00 "Новини"
07:15 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Новини"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 "Новини"
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 "Новини"

08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 "Новини"
09:20 "Ранок з ІНТЕРом"
10:00 Т/с "Повернення Мухта
ра 2"
12:00 "Новини"
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
14:00 "Новини"
14:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
14:50 "Судові справи"
15:45 "Сімейний суд"
17:45 "Новини"
18:05 Токшоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:40 Т/с "Віра. Надія. Любов"
23:30 Т/с "Скандал 2" (2)
00:25 Х/ф "Непристойна про
позиція" (2)

ТЕТ
06:00 Малятатвійнята
06:25 М/с "Маша і ведмідь"
(1)
06:50 М/с "Клуб Вінкс: Школа
чарівниць" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Черепашки мутан
ти ніндзя" (1)
08:55 М/с "Гуфі і його коман
да" (1)
09:30 М/с "Маша і ведмідь"
(1)
10:00 М/с "Клуб Вінкс: Школа
чарівниць" (1)
10:55 Єралаш
12:00 Серіал "Маленькі таєм
ниці" (1)
14:00 Віталька
15:00 Країна У

15:55 Дайош молодьож!
17:45 Серіал "Кухня" (1)
18:10 Серіал "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Серіал "Кухня" (1)
20:25 Серіал "Світлофор" (2)
21:00 Країна У
22:00 6 кадрів
22:55 Серіал "Світлофор" (2)
23:30 Бійцівський Клуб
00:25 Надто грубо для Ю
туб'а
01:40 6 кадрів

ICTV
04:30 Служба розшуку дітей
04:35 Факти
05:15 Світанок
06:15 "Таксі". Телесеріал
06:40 "Леся+Рома". Телесері
ал
07:30 "Самотній вовк". П/с
07:45 Факти. Ранок
08:00 Спорт
08:05 "Самотній вовк". П/с
08:45 Факти. Ранок
09:15 Спорт
09:20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
09:55 "Убивча сила". Д/с
11:55 "Прокурорська перевір
ка". Д/с
12:45 Факти. День
13:20 "Самотній вовк". П/с
14:25 "Платина". П/с
15:45 Факти. День
16:15 "Платина". П/с
16:45 "Убивча сила". Д/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20:15 "Дізнавач2". Д/с
22:10 "Прокурорська перевір
ка". Д/с

23:15 "Робокоп2". Х\ф(2)
01:25 "Послідовники". Теле
серіал

СТБ
06:00 "У пошуках істини. Ма
гічний меч варвара Атіли"
06:40 "Усе буде добре!"
08:40 "Неймовірна правда
про зірок"
10:00 "Зіркове життя. Як забу
вали зірок3"
10:55 Х/ф "Спортлото82" (1)
12:45 "Слідство ведуть екс
трасенси"
13:40 "Зважені та щасливі  2"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "ВікнаНовини"
18:30 "Неймовірна правда
про зірок"
19:55 "Слідство ведуть екс
трасенси"
20:55 Т/с "Метод Фрейда" (1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:35 "Хата на тата"
00:30 "Зважені та щасливі  2"

ва"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Т/с "Молодіжка"
23:00 Абзац!
23:55 Т/с "Короткий курс щас
ливого життя" (3)
01:00 Х/ф "Джессі Стоун: Тон
кий лід" (2)

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Хто у домі госпо
дар" (1)
09:00 "Мультфільми" (1)
09:50 М/с "Смішарики" (1)
10:10 Т/с "Усі жінки  відьми"
(1)
13:50 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:20 Т/с "Комісар Рекс" (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)
01:25 Т/с "Гімнастки" (2)

НОВИЙ КАНАЛ
НТН
05:25 Kіds'Tіme
05:30 М/с "Роги та копита"
06:10 Kіds'Tіme
06:15 М/с "Роги та копита"
06:30 Т/с "Вороніни"
06:55 Файна Юкрайна
07:30 Підйом
08:40 Т/с "Вороніни"
09:00 Т/с "Не родись вродли
ва"
11:00 Т/с "Вороніни"
15:00 Т/с "Молодіжка"
16:05 Т/с "Не родись вродли

04:30 "Випадковий свідок"
04:40 "Телеклініка доктора
Болена"
05:05 Т/с "Таємниці слідства 
12" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Випадковий свідок"
10:00 Т/с "Коломбо" (1)
12:00 "Свідок"
12:30 Т/с "Детективи"
13:05 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  12"

15:00 "Свідок"
15:15 Т/с "Таємниці слідства 
12" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  13"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Тіло як доказ  3"
(2)
23:45 Т/с "Закон і порядок.
Відділ особливих справ  12"
(2)
00:40 Т/с "CSI: ЛасВегас 
12" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
05:05 Токшоу "Нехай гово
рять. Самотня старість"
06:00 Срібний апельсин
6:15 Т / с "ОСА" (1)
07:00 Події
7:15 Ранок з Україною
9:00 Події
09:15 Т / с "Слід" (1)
10:00 Т / с "Лист очікування"
(6,7 серії) (1)
12:10 Токшоу "Говорить Укра
їна"
13:05 Т / с "ОСА" (1)
14:00 Т / с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20 Т / с "Слід" (1)
17:00 Прем'єрні серії! Т / с
"Слід" (1)
17:50 Т / с "Врятувати боса"
(1)
18:55 Футбол. ЧС 2014. Ніге
рія  Аргентина
21:00 Події
21:40 Т / с "Країна 03" (1)
22:55 Футбол. ЧС 2014. Еква
дор  Франція
1:00 Великий футбол
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20 червня 2014 року
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Шустер LIVE
06:50 Спорт
06:55 Погода
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Ера бізнесу
07:35 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Паспортний сервіс
08:35 Корисні поради
09:00 Погода
09:15 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. Нігерія Аргентина
11:05 Погода
11:20 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. Гондурас  Швейца
рія
13:35 Кордон держави
13:50 Музична академія. Єв
робачення
14:50 Euronews
14:55 Діловий світ
15:00 Новини
15:10 Брифінг Кабміну Украї
ни
15:20 ЧасЧ
16:00 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. Еквадор  Франція
18:00 Футбольна самба
18:55 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. Португалія  Гана
20:55 Погода
21:00 Підсумки дня
21:35 Діловий світ
21:45 Книга.ua
22:10 Д/ф "Київська старови
на. Світ мистецтва Михайло
Булгаков. Місто"
22:40 Трійка, Кено, Максима
22:55 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. Корея  Бельгія
00:55 Погода
01:00 На слуху

“1+1”
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 Мультфільм "Алладін" (1)
10:35 Мультфільм "Алладін" (1)
10:55 "Шість кадрів"
11:35 "Илюзія безпеки. Їсти
продано"
12:40 "Сімейні мелодрами  3"
13:40 "Сімейні мелодрами  3"
14:40 "Величне століття. Рок
солана  2" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 "Фатмагюль" (1)
19:30 ТСН
20:30 Х/ф "Інша жінка" (1)
21:30 Х/ф "Інша жінка" (1)
22:30 Х/ф "Інша жінка" (1)
23:45 Х/ф "Інша жінка" (1)
00:45 ТСН: "Телевізійна служ
ба новин"
01:05 Дін Кэйн у бойовику
"Новий льодовиковий період"
(2)

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення Мухта
ра 2"
07:00 "Новини"
07:15 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Новини"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 "Новини"
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 "Новини"
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 "Новини"
09:20 Т/с "Ранок з ІНТЕРом"
10:00 Т/с "Повернення Мухта
ра 2"
12:00 "Новини"
12:25 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Каневським"
14:00 "Новини"
14:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
14:50 "Судові справи"
15:45 "Сімейний суд"
17:45 "Новини"
18:05 Токшоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:40 Т/с "Віра. Надія. Любов"
23:30 Т/с "Скандал 2" (2)
00:25 Х/ф "Нянька" (2)
02:00 "Подробиці"
02:40 Д/ф "Які люди! Жадібні
зірки"
03:30 Мультфільми
04:00 "Орел і Решка"
04:45 Т/с "Скандал 2" (2)

ТЕТ
06:00 Малятатвійнята
06:25 М/с "Маша і ведмідь" (1)
06:50 М/с "Клуб Вінкс: Школа
чарівниць" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Черепашки мутан
ти ніндзя" (1)
08:55 М/с "Гуфі і його коман
да" (1)
09:30 М/с "Маша і ведмідь" (1)
10:00 М/с "Клуб Вінкс: Школа
чарівниць" (1)
10:55 Єралаш
12:00 Серіал "Маленькі таєм
ниці" (1)
14:00 Віталька
15:00 Країна У
15:55 Дайош молодьож!
17:45 Серіал "Кухня" (1)
18:10 Серіал "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Серіал "Кухня" (1)
20:25 Серіал "Світлофор" (2)
21:00 Країна У
22:00 6 кадрів
22:55 Серіал "Світлофор" (2)

23:30 Бійцівський Клуб
00:25 Надто грубо для Ю
туб'а

ICTV
04:30 Факти
05:10 Світанок
06:10 "Таксі". Телесеріал
06:40 "Леся+Рома".
07:30 "Самотній вовк". П/с
07:45 Факти. Ранок
08:00 Спорт
08:05 "Самотній вовк". П/с
08:45 Факти. Ранок
09:15 Спорт
09:20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
09:55 "Убивча сила". Д/с
11:50 "Прокурорська перевір
ка". Д/с
12:45 Факти. Ранок
13:20 "Самотній вовк". П/с
14:20 "Платина". П/с
15:45 Факти. День
16:15 "Платина". П/с
16:45 "Убивча сила". Д/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20:15 "Дізнавач2". Д/с
22:10 "Прокурорська перевір
ка". Д/с
23:15 "Робокоп3". Х\ф(2)
01:15 "Послідовники". Теле
серіал

СТБ
05:55 "У пошуках істини. Ос
тання роль Віри Холодної"
06:40 "Усе буде добре!"
08:35 "Неймовірна правда
про зірок"
09:55 "Зіркове життя. Вбити
зірку"
10:50 "Слідство ведуть екс
трасенси"
11:50 "Зважені та щасливі  2"
16:00 "Усе буде добре!"

18:00 "ВікнаНовини"
18:55 "Неймовірна правда
про зірок"
19:55 "Слідство ведуть екс
трасенси"
20:50 Т/с "Метод Фрейда" (1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:35 "Давай поговоримо про
секс"
00:05 "Зважені та щасливі  2"
Новий Канал
05:20 Kіds'Tіme
05:25 М/с "Роги та копита"
05:45 М/с "Злюки бобри"
06:10 Kіds'Tіme
06:15 М/с "Злюки бобри"
06:30 Т/с "Вороніни"
06:55 Файна Юкрайна
07:30 Підйом
08:40 Т/с "Вороніни"
09:00 Т/с "Не родись вродлива"
11:00 Т/с "Щасливі разом"
15:00 Т/с "Молодіжка"
16:05 Т/с "Не родись вродлива"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Т/с "Молодіжка"
23:00 Абзац!
23:55 Т/с "Короткий курс щас
ливого життя" (3)
01:00 Х/ф "Джессі Стоун: Нія
кого каяття" (2)

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Хто у домі госпо
дар" (1)
09:00 "Мультфільми" (1)
09:50 М/с "Смішарики" (1)
10:10 Т/с "Усі жінки  відьми" (1)
13:50 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:20 Т/с "Комісар Рекс" (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)

¡ÓˇÍ‡
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СОНЯЧНІ ВІТАННЯ!
ЩИРО ВІТАЄМО
з 90!річчям

БОНДАРЯ Миколу
Семеновича
Сердечно
зичимо міцного
здоров’я, сили та наснаги.
З повагою,
Боярська міська організація
інвалідів війни, Збройних Сил
та учасників бойових дій
НТН
04:45 "Телеклініка доктора
Болена"
05:05 Т/с "Таємниці слідства 
12" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Випадковий свідок"
10:00 Т/с "Коломбо" (1)
12:00 "Свідок"
12:30 Т/с "Детективи"
13:05 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  13"
15:00 "Свідок"
15:15 Т/с "УГРО"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  13"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Низьке зимове сон
це" (2)
23:45 Т/с "Закон і порядок.
Відділ особливих справ  12"
(2)

00:40 Т/с "CSI: ЛасВегас 
12" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
5:05 Токшоу "Нехай говорять.
Градус незалежності"
06:00 Срібний апельсин
6:15 Т / с "ОСА" (1)
07:00 Події
7:15 Ранок з Україною
9:00 Події
09:15 Т / с "Слід" (1)
10:00 Т / с "Лист очікування" (1)
12:10 Токшоу "Говорить Укра
їна"
13:05 Т / с "ОСА" (1)
14:00 Т / с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20 Т / с "Слід" (1)
17:00 Т / с "Слід") (1)
17:50 Т / с "Врятувати боса") (1)
18:55 Футбол. ЧС 2014. США 
Німеччина
21:00 Події

T V – м а р ш р у т – п’ятниця, 27
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06:00 Шустер LIVE
06:50 Спорт
06:55 Погода
07:00 Новини
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера бізнесу
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Паспортний сервіс
08:35 Корисні поради
09:00 Погода
09:15 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. Алжир  Росія
11:05 Погода
11:20 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. США  Німеччина
13:20 Погода
13:40 Віра. Надія. Любов
14:30 Погода
14:45 Euronews
14:55 Діловий світ
15:00 Новини
15:10 Брифінг Кабміну Украї
ни
15:20 ЧасЧ
16:00 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. Португалія  Гана
18:00 Футбольна самба
18:55 Футбол. Чемпіонат сві
ту2014. Корея  Бельгія
20:55 Погода
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер LIVE
00:00 Підсумки
00:25 Погода

00:30 На слуху
01:00 Підсумки

“1+1”
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 Мультфільм "Алладін"
(1)
10:35 Мультфільм "Алладін"
(1)
10:55 "Шість кадрів"
11:25 "Илюзія безпеки. Скид
ка как наживка"
12:30 "Сімейні мелодрами  3"
13:30 "Сімейні мелодрами  3"
14:30 "Величне століття. Рок
солана  2" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 "Фатмагюль" (1)
19:30 ТСН:
20:30 "Сказочная Русь"
21:15 "Вечірній Київ  2014"
23:15 "Світське життя"
00:20 "Що гризе Гілберта
Грейпа" (2)

ІНТЕР
05:25 Т/с "Повернення Мухта
ра 2"
07:00 "Новини"
07:15 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Новини"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"

08:00 "Новини"
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 "Новини"
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 "Новини"
09:20 "Ранок з ІНТЕРом"
10:00 Т/с "Повернення Мухта
ра 2"
12:00 "Новини"
12:25 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
14:00 "Новини"
14:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
14:50 "Судові справи"
15:45 "Сімейний суд"
17:45 "Новини"
18:05 Токшоу "Стосується
кожного"
19:00 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:40 Т/с "Право на кохання"
14 сс. Заключна
00:35 Х/ф "Нічний рейс" (2)

ТЕТ
06:00 Малятатвійнята
06:25 М/с "Маша і ведмідь"
(1)
06:50 М/с "Клуб Вінкс: Школа
чарівниць" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с "Черепашки мутан
ти ніндзя" (1)
08:55 М/с "Гуфі і його коман
да" (1)
09:30 М/с "Маша і ведмідь"
(1)

10:00 М/с "Клуб Вінкс: Школа
чарівниць" (1)
10:55 Єралаш
12:00 Серіал "Маленькі таєм
ниці" (1)
14:00 Віталька
15:00 Країна У
15:55 Дайош молодьож!
17:15 Розсміши коміка
18:10 Серіал "Світлофор" (2)
19:05 Розсміши коміка
20:00 Х/ф "Один вдома 4" (1)
21:45 6 кадрів
22:55 Серіал "Світлофор" (2)
23:30 Бійцівський Клуб
00:25 Х/ф "Поворот не туди 3"
(3)

ICTV
04:35 Служба розшуку дітей
04:40 Факти
05:15 Світанок
06:20 "Таксі".
06:45 "Леся+Рома".
07:30 "Самотній вовк". П/с
07:45 Факти. Ранок
08:00 Спорт
08:05 "Самотній вовк". П/с
08:45 Факти. Ранок
09:15 Спорт
09:20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
09:55 "Убивча сила". Д/с
11:55 "Прокурорська перевір
ка". Д/с
12:45 Факти. День
13:10 Дістало!
14:20 "Платина". П/с
15:45 Факти. День

16:15 "Платина". П/с
16:40 "Убивча сила". Д/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20:15 "Дізнавач2".
22:10 "Прокурорська перевір
ка".
23:15 "Сталь". Х\ф(2)

ва"
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с "Вороніни"
22:00 Т/с "Молодіжка"
22:55 Х/ф "Особливості націо
нального полювання" (2)
01:00 Х/ф "Особливості націо
нальної риболовлі" (2)

К1

НОВИЙ КАНАЛ
05:55 Х/ф "Медовий місяць"
(1)
07:35 Х/ф "Приборкувачка
тигрів" (1)
09:30 "Неймовірна правда
про зірок"
10:30 Х/ф "Тільки ти" (1)
18:00 "ВікнаНовини"
18:55 "Неймовірна правда
про зірок"
20:10 Х/ф "Кров не вода" (1)
22:00 "ВікнаНовини"
22:35 Х/ф "Кров не вода" (1)
00:20 Х/ф "31 червня" (1)
Новий Канал
05:20 Kіds'Tіme
05:25 М/с "Злюки бобри"
06:10 Kіds'Tіme
06:15 М/с "Злюки бобри"
06:30 Т/с "Вороніни"
06:55 Файна Юкрайна
07:30 Підйом
08:40 Т/с "Вороніни"
09:00 Т/с "Не родись вродли
ва"
11:00 Т/с "Вороніни"
15:00 Т/с "Молодіжка"
16:05 Т/с "Не родись вродли

06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Хто у домі госпо
дар" (1)
09:00 "Мультфільми" (1)
09:50 М/с "Смішарики" (1)
10:10 Т/с "Усі жінки  відьми"
(1)
13:50 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:20 Т/с "Комісар Рекс" (1)
17:15 "Розсміши коміка"
18:10 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
20:10 "КВК"
22:20 "Люди П'ятниці"

НТН
04:35 "Телеклініка доктора
Болена"
05:00 Т/с "УГРО"
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Т/с "Детективи Т.Усти
нової. "Близькі люди" (1)
13:05 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів  13"
15:00 "Свідок"
15:15 Т/с "УГРО"

19:00 "Свідок"
19:30 Х/ф "Злочинна прис
трасть"
21:20 Х/ф "Знайомство з Фа
керами  2" (2)
23:15 Х/ф "Гра на виживання"
(2)
01:05 Т/с "Закон і порядок.
Відділ особливих справ  11"
(2)

ТРК “УКРАЇНА”
5:10 Токшоу "Нехай говорять.
А нука, повтори!"
06:00 Срібний апельсин
6:15 Т / с "ОСА" (1)
07:00 Події
7:15 Ранок з Україною
9:00 Події
09:15 Т / с "Слід" (1)
10:00 Т / с "Лист очікування"
(1)
13:10 Т / с "ОСА" (1)
14:00 Т / с "Слід" (1)
15:00 Події
15:20 Т / с "Слід" 1)
18:00 Т / с "Врятувати боса"
(1)
19:00 Події
19:45 Токшоу "Говорить Укра
їна"
20:25 Т / с "Країна 03" (1)
23:35 Х / ф "Допустимі жер
тви" (1)
1:30 Х / ф "Свої діти" (1)
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06:00 Підсумки
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06:00 Погода
06:00 Підсумки
06:10 Шустер LIVE
06:20 Погода
06:25 На слуху
07:00 Погода
07:05 Від першої особи
07:35 Гумористичний клуб
"Золотий гусак"
08:00 Погода
08:05 Шустер LIVE
11:05 Погода
11:20 Футбол. Чемпіонат
світу2014. Алжир  Росія
13:20 Музична академія.
Євробачення
14:30 В гостях у Д.Гордона
15:20 Д/ф "Конституція.
Право на волю"
16:00 Футбол. Чемпіонат
світу2014. США  Німеч
чина
18:00 Футбольна самба
18:55 Футбол. Чемпіонат
світу2014. 1/8 фіналу
20:55 Погода
21:00 Підсумки дня
21:40 Концертна програ
ма М.Бурмаки
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00 Від першої особи
23:30 Погода
23:35 Концерт "Я  украї
нець!"
01:20 Підсумки дня

“1+1”
06:05 "Гараж" (1)
08:05 Дісней! "Гуфі та його
команда" (1)
08:25 Дісней! "Гуфі та його
команда" (1)
08:50 "Світське життя"
09:50 "Самозванка"
13:45 "Сказочная Русь"
14:15 "Вечірній Київ 
2014"
16:25 "Вечірній квартал у
Туреччині"
18:30 "Розсміши коміка 
5"
19:30 ТСН: "Телевізійна
служба новин"
20:15 "Вечірній квартал у
Туреччині"
22:30 "Куди поділися Мор
гани?" (2)
00:40 "Липучка" (2)

ІНТЕР
06:15 Т/с "Повернення
Мухтара 2"
08:00 "Школа доктора Ко
маровського"
08:25 Д/ф "Володимир
Івасюк. Ідеальне вбивс
тво"
09:30 "Новини"
10:00 Х/ф "Наречений за
оголошенням"
12:10 Т/с "Право на кохан
ня" 14 сс. Заключна

16:05 Міжнародний фес
тиваль гумору "Юрмала
2013"
18:00 Т/с "Щасливий
шанс". 12 сс.
20:00 "Подробиці"
20:35 Т/с "Щасливий
шанс" 34 сс. Заключна
22:35 Х/ф "Зворотний
шлях"
00:40 Х/ф "Артистка"

ТЕТ
06:00 Серіал "Пригоди
Електроніка" (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с "Смішарики" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Дашадослід
ниця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Дієо,
вперед!" (1)
10:35 М/с "Фіксики" (1)
11:05 М/ф "Помста чарів
ної рибки" (1)
12:15 Х/ф "Пастушка" (1)
13:20 Єралаш
14:15 Х/ф "Братц" (1)
16:05 Х/ф "Пастка для
батьків" (1)
18:20 Х/ф "Один вдома 4"
(1)
20:00 Розсміши коміка
21:50 Уральскі пельмені
22:45 Дівчата зрозуміють
23:40 Серіал "Радіо секс"
(2)
00:35 Уральскі пельмені

ICTV
05:00 Факти
05:35 Світанок
05:45 "Коти проти собак".
Х\ф
07:15 Зірка YouTube
08:25 Дача
08:55 "Веселі ніжки".
10:55 "Веселі ніжки2".
12:45 Факти. День
13:00 Спорт
13:05 "Громобій". Х\ф
15:10 "Медальйон". Х\ф
17:00 "Шпигун по сусідс
тву". Х\ф
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні нови
ни. Підсумки з Костянти
ном Стогнієм
20:10 "Ворошиловський
стрілець". Х\ф
22:20 "На передовій".
Спеціальний проект
23:05 "Володар бурі".
Х\ф(2)

(1)
18:00 Х/ф "Тещині млинці"
(1)
21:40 "Вагітна у 16"
22:40 "Донькиматері"
23:35 "Давай поговоримо
про секс"
00:50 Х/ф "Рідня" (1)

НОВИЙ КАНАЛ
05:40 М/с "Мисливці за
привидами"
06:25 М/с "Том і Джеррі"
07:30 Ревізор
10:00 Ревізор
12:50 Ревізор постшоу
14:15 Хто зверху2
18:05 Т/с "Вороніни"
18:40 Феномен
23:30 Люди Хе
01:10 Х/ф "Особливості
національного полюван
ня" (2)

К1

СТБ
06:00 Х/ф "Сватання гуса
ра" (1)
07:05 Х/ф "Весна на За
річній вулиці" (1)
09:00 "Усе буде смачно!"
10:45 "Хата на тата"
12:40 "Кохана, ми вбиває
мо дітей"
14:35 Х/ф "Кров не вода"

06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 "Мультфільми" (1)
08:45 М/с "Смішарики" (1)

09:20 М/ф "Барбі  Дюй
мовочка" (1)
10:45 Х/ф "Скарб" (1)
13:00 "ВусоЛапоХвіст"
15:00 "Орел і Решка. Ку
рортний сезон"
17:00 "Орел і Решка. Шо
пінг"
18:00 Х/ф "Хитрощі Норбі
та" (2)
20:00 "Вечірній квартал"
22:00 "КВК"
00:20 Х/ф "Снігова люди
на" (2)
01:50 Х/ф "Сімнадцятиріч
ні" (2)

НТН
07:30 Т/с "Детективи Т.Ус
тинової. "Близькі люди"
(1)
11:30 "Речовий доказ".
Небезпечний свідок
12:00 "Головний свідок"
12:50 "Випадковий свідок"
13:30 "Правда життя. Про
фесія консьєрж"
14:00 "Круті 90ті"
14:50 Х/ф "Ярослав Муд
рий" (1)
17:30 Х/ф "Москальчарів
ник" (1)

19:00 Т/с "Каменська  5"
22:30 Концерт Соні Сот
ник і Сергія Кузіна "Камту
геза"
01:00 Х/ф "Гра на вижи
вання" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
6:00 Токшоу "Нехай гово
рять. Великі діти"
07:00 Події
7:10 Т / с "Інтерни" (1)
09:00 Т / с "Інтерни" (1)
9:50 Один за сто годин
10:50 Т / с "Анютине щас
тя" (1)
14:50 Т / с "Моя велика
сім'я" (1)
19:00 Події
19:40 Т / с "Моя велика
сім'я" (1)
22:55 Футбол. ЧС 2014.
1/8 фіналу
1:00 Великий футбол

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
06:00 Погода
06:05 Світ православ'я
06:50 Панянка та кулінар
07:05 Погода
07:20 Спорт
07:30 Токшоу "Дружина"
08:40 Спорт
08:50 Погода
09:00 Погода
09:10 Музична академія.
Євробачення
10:10 Хто в домі хазяїн?
10:35 Як це?
11:05 Погода
11:20 Футбол. Чемпіонат
світу2014. 1/8 фіналу
13:20 Погода
13:25 Д/ф "Дві столиці"
14:15 В гостях у Д.Гордо
на
15:10 Діловий світ. Тиж
день
15:40 Погода
16:00 Футбол. Чемпіонат
світу2014. 1/8 фіналу
18:00 Футбольна самба
18:55 Футбол. Чемпіонат
світу2014. 1/8 фіналу
20:55 Погода
21:00 Підсумки дня
21:40 Д/ф "20. Двадцять
свідчень про переламний

день про
тистоянь на Майдані"
22:40 Погода
22:55 Трійка, Кено, Мак
сима
23:00 Ера бізнесу. Під
сумки
23:30 Погода
23:35 Гумористичний
клуб "Золотий гусак"
00:00 Токшоу "Дружина"

“1+1”
06:30 "Пес Барбос і нез
вичайний крос" (1)
07:10 "Велика ілюзія"
07:35 Марійчин кінозал.
Мультфільм (1)
08:10 Дісней! "Гуфі та йо
го команда" (1)
08:35 Дісней! "Гуфі та йо
го команда" (1)
09:00 Лотерея "Лотоза
бава"
10:10 ТСН:
11:00 "Світ навиворіт  5:
Індонезія"
12:05 "Машині казки. Ма
ша і ведмідь" (1)
12:40 "Елвін і бурундуки"
(1)
14:35 "Мій малюк зможе"
15:50 "Міняю жінку  9"
17:25 "Розсміши коміка 
5"
18:25 "Українські сенса

ції"
19:30 "ТСНТиждень"
21:00 "Мій малюк зможе"
22:15 Анжеліна Джолі у
бойовику "Солт" (2)
00:15 Аргумент кіно
представляє: Ніну Хосс у
драмі "Барбара" (2)

ІНТЕР
05:10 Мультфільми
06:20 Міжнародний фес
тиваль гумору "Юрмала
2013"
08:00 "уДачний проект"
09:00 "Школа доктора
Комаровського. Невід
кладна допомога"
09:30 Недільні новини
10:00 "Орел і Решка. На
краю світу"
11:00 "Сусід на обід"
12:00 Х/ф "Ваша зупинка,
мадам"
13:55 Т/с "Щасливий
шанс" 14 сс. Заключна
17:55 Х/ф "Випробуваль
ний термін" Прем'єра
20:00 "Подробиці тижня"
21:55 Т/с "Я поряд" 14
сс. Заключна
01:35 "Подробиці тижня"

ТЕТ

06:00 Х/ф "Лессі" (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с "Смішарики"
(1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Дашадослід
ниця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Ді
єого, вперед!" (1)
10:35 М/с "Фіксики" (1)
10:55 М/ф "Дбайливі
ведмедики" (1)
12:05 Х/ф "Білий полон"
(1)
14:10 Х/ф "Модна мату
ся" (1)
16:15 Панянкаселянка
17:05 Королева балу
18:00 Країна У
20:00 Розсміши коміка
21:50 Уральскі пельмені
22:45 Дівчата зрозуміють
23:40 С. "Радіо секс" (2)

ICTV
04:35 Факти
05:10 Світанок
06:45 Таксі
07:15 Космонавти
08:10 Анекдоти поукра
їнськи
09:00 Зірка YouTube
10:10 "На передовій".
11:05 "Платина".
12:45 Факти. День

13:00 Спорт
13:05 "Платина".
18:45 Факти тижня з Ок
саною Соколовою
20:20 "Троя". Х/ф
23:20 "Легіон". Х/ф (2)
01:15 "Зниклі". Х/ф (2)

СТБ
06:30 Х/ф "31 червня" (1)
09:00 "Усе буде смачно!"
09:55 "Караоке на Май
дані"
10:55 Т/с "Метод Фрей
да" (1)
15:10 Х/ф "Тещині млин
ці" (1)
19:00 "Битва екстрасен
сів"
20:30 Х/ф "Нерозумна
зірка" (1)
22:15 Х/ф "Три полугра
ції" (1)
00:50 Х/ф "За сімейними
обставинами" (1)

НОВИЙ КАНАЛ
05:35 25й кадр
06:00 М/с "Мисливці за
привидами"
07:00 М/ф "Бунт перна
тих"
08:30 М/ф "Шкільні кані
кули"

- ДПІ У КИЄВОСВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ПОВІДОМЛЯЄ:
ЗА П'ЯТЬ МІСЯЦІВ 2014 РОКУ ЦЕНТРАМИ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТНИКІВ НА КИЇВЩИНІ НАДАНО
МАЙЖЕ 61 ТИС. АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Аналіз наданих адміністративних послуг за січеньтравень
цього року показав, що найбільшу питому вагу (41 %) серед за
гальної кількості послуг має видача картки платника податків та
внесення до паспорта громадянина України даних про реєстра
ційний номер облікової картки. За п'ять місяців 2014 року фізич
ним особамплатникам надано понад 25 тисяч таких послуг.
На другому місці  послуги з реєстрації книги обліку розра
хункових операцій: 4,9 тисяч послуг; на третьому  видача до
відки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, які
контролюються органами Міндоходів: 3,7 тисячі послуг.
Повний перелік усіх адміністративних послуг, які надаються
територіальними органами ГУ Міндоходів у Київській області,
можна переглянути на інформаційних стендах Центрів обслуго
вування платників.
Нагадаємо, що у Київській області обслуговування платників
здійснює 22 центри, в яких надається комплекс адміністратив
них, консультативних та інформаційних послуг. Крім того, у цен
трах обслуговування платники можуть подати звітність та отри
мати безкоштовні ключі електронного підпису.
СТАН РОБОТИ СЕРВІСУ "ПУЛЬС"
ЗА СІЧЕНЬ!ТРАВЕНЬ 2014 РОКУ
За січеньтравень 2014 року до ГУ Міндоходів у Київській об
ласті та митних органів надійшло 241 звернення (в т.ч. до Київ
ської митниці Міндоходів  50 звернень), які надходять на анти
корупційний сервіс "Пульс", що складає 5,4 % від загальної кіль
кості по Міністерству доходів і зборів України.
Найчастіше у заявників виникали питання, пов'язані з недолі
ками у роботі органів Міндоходів  58 (30 %); з проблемами при
подачі звітності та реєстрації податкових накладних в ЄРПН  47
(24 %); з роботою центрів обслуговування платників  11 (6 %).
Також платники звертаються на сервіс "Пульс" з питань кон
трольноперевірочної роботи, реєстрації платником єдиного
податку та платником ПДВ. За січеньтравень 2014 року до ГУ
Міндоходів у Київській області надійшло 4 звернення (2 %), те
матика яких пов'язана з корупційними діями працівників органів
Міндоходів. По Київській митниці Міндоходів найбільше звер
нень стосується затримки митного оформлення (72 %).
Всі звернення розглядаються своєчасно, протягом 3х днів, а
у випадках, якщо вирішення питання заявника суперечить нор
мам чинного законодавства, йому надається обґрунтоване
роз'яснення з посиланням на норми законодавчих актів.
НА КИЇВЩИНІ ВИЯВЛЕНО ПОНАД 43 МЛН. ГРН.
ЛЕГАЛІЗОВАНИХ ДОХОДІВ,
ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
Фахівцями управління боротьби з відмиванням доходів,
одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Київській області
встановлено факт легалізації доходів, одержаних злочинним
шляхом фізичною особою У. Вказана особа створила і придбала
в 20102012 році, з метою прикриття незаконної діяльності у
державному секторі економіки, 5 фіктивних підприємств для
надання послуг реально діючим суб'єктам підприємницької ді
яльності України в проведенні безтоварних фінансових опера
цій з грошовими коштами, за допомогою незаконного переве
дення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку. Наслідком
чого стало накопичування на рахунках фіктивних підприємств
протиправно отриманих грошових коштів. Безготівкові кошти
фізична особа У. в 2011та 2012 роках перевела в готівкові кошти
в розмірі понад 43 млн. грн.
За матеріалами справи, у травні поточного року, обліковано
кримінальне провадження за фактом легалізації доходів, одер

жаних злочинним шляхом.
НА КИЇВЩИНІ ВСТАНОВЛЕНО ФАКТ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ
ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
НА 58,5 МЛН ГРИВЕНЬ
Фахівцями управління боротьби з відмивання доходів, одер
жаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Київській встановле
но факт легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом фі
зичною особою "П". Дана особа, займаючи посаду Голови спос
тережної ради банківської установи "РБ", зловживаючи службо
вим становищем та діючи за попередньою змовою з директора
ми сільгосппідприємств "А" та "Б", протягом 20112012 років,
шляхом примушування працівників банківської установи "РБ"
до укладання завідомо невигідних для банку договорів про від
криття кредитних ліній з вказаними сільгосппідприємствами,
заволоділа грошовими коштами банківської установи "РБ" на
суму 58,5 млн. грн.
Грошові кошти витрачено шляхом оформлення ряду догово
рів поворотної фінансової допомоги, договорів оренди, купівлі
продажу, договорів про надання послуг та інших цивільнопра
вових угод між сільгосппідприємствами "А" та "Б" на загальну
суму 34,6 млн. грн., а також оформлено договори поворотної
фінансової допомоги між сільгосппідприємствами "А" та "Б" на
загальну суму 23,9 млн. грн..
В подальшому здійснювався перерахунок коштів, отриманих
згідно з кредитними договорами, з поточних рахунків сільгос
ппідприємств "А" та "Б" на поточні рахунки фізичних осіб, якими
фактично розпоряджалася фізична особа "П", та які в подаль
шому використовувалися для розвитку діяльності підконтроль
них даній особі товариств або для погашення заборгованості по
власних кредитах та кредитах, отриманих підконтрольними під
приємствами.
За даними матеріалами у травні поточного року обліковано
кримінальне провадження за фактом легалізації доходів, одер
жаних злочинним шляхом та накладено арешт на 198 земельних
ділянок загальною площею близько 200 га орієнтовною вартіс
тю 225 млн. грн.
ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ В РОБОТІ
КИЇВСЬКОЇ МИТНИЦІ МІНДОХОДІВ
Вдосконалення системи, якісне обслуговування, спрощення
документообігу, недопущення корупційних діянь, упередження
переміщення контрабандних товарів: під таким гаслом відбула
ся зустріч в.о. начальника Київської митниці Міндоходів Михай
ла Іванюка, керівного складу митниці з представниками най
більших платників, які здійснюють митне оформлення нафто
продуктів. У зустрічі також взяли участь представники Департа
менту митної справи Міндоходів України та Київської облдер
жадміністрації.
Михайло Іванюк наголосив, що Київська митниця Міндоходів
працює у штатному режимі, підтримуючи економічну стабіль
ність Держави.
Запрошені жваво обговорювали проблемні питання, які вини
кають при здійсненні митного оформлення нафтопродуктів. Ос
новна увага була зосереджена на можливості нарощування ім
портноекспортного потенціалу в сьогоднішніх умовах. Обгово
рювалися шляхи вирішення проблемних питань.
У результаті плідного діалогу з представниками бізнесу
вирішено ряд питань, які дозволять пожвавити експортно
імпортні операції. Зустріч показала необхідність постійного
діалогу. Тому вирішено і в подальшому спільно розглядати всі
проблемні питання.

Оголошення про проведення конкурсу на визначення перевізника
на міському автобусному маршруті загального користування
Організатор конкурсу  виконавчий комітет Боярської міської ради КиєвоСвятошинського
району Київської області.
Маршрут, що виноситься на конкурс:
№
маршруту
4

Назва маршруту
Зал. ст. Боярка (фабрика
"Мальви") 
Райтубдиспансер

Початок роботи,
год.
6 год. 00 хв.

Інтервал руху,
хв.
1520 хв.

Кінець роботи,
год
22 год. 00 хв.

Для участі у конкурсі претенденти подають пакет документів, відповідно до вимог Закону Украї
ни "Про автомобільний транспорт" та Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року
№ 1081.
За роз'ясненнями щодо пакету документів звертатися до виконавчого комітету Боярської місь
кої ради за адресою: 08154, м. Боярка вул. Білогородська, 13, кабінет № 14.
Одержання бланків документів та прийом документів для участі у конкурсі проводиться вико
навчим комітетом Боярської міської ради, кабінет № 14, вул. Білогородська, 13 у робочі дні з 9:00
до 15:00 щоденно крім суботи і неділі.
Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі  18.07.2014 року.
Довідки та консультації за телефонами: (04598) 42246, 41710, 40371
Засідання конкурсного комітету відбудеться 22 липня 2014 року об 11:00 за адресою:
м. Боярка, вул. Білогородська, 13.

ПАМ’ЯТНА ДАТА
22 червня 1941 року нацистська Ні!
меччина напала на Радянський Союз.
Так Друга Світова війна вдерлася на те!
риторію Української РСР, двічі прокотив!
шись через її землі. До того вона вже
пройшлася Заходом України...
У радянській історіографії цей конфлікт
називався Великою Вітчизняною війною.
На пам'ятниках і поштових листівках писа
ли цифри "19411945" і "9 травня", і ці цифри
досі залишилися в головах багатьох людей,
народжених в СРСР  власне, як основа мі
фології радянського народу це й було заду
мано і досі використовується політиками.
Насправді ж Друга світова війна, части
ною якої є Велика вітчизняна, почалася 1 ве
ресня 1939го і завершилася 2 вересня 1945
року. Так, принаймні, вважає більшість світо
вих істориків. Юридично ж датою кінця війни
є дата видання указу Президії ВР СРСР від
25 січня 1955 року "Про припинення стану
війни між Радянським Союзом і Німеччи
ною".

20 червня 2014 року

10:05 М/ф "Том і Джеррі:
фільм"
11:50 Файна Украйна
13:55 Хто зверху2
15:55 Т/с "Вороніни"
18:40 Шоумастгоуон
00:35 Х/ф "Особливості
національної риболовлі"
(2)

К1
06:00 "Шефкухар"
06:30 "TOP SHOP"
07:30 "Мультфільми" (1)
08:00 М/с "Смішарики"
(1)
08:40 М/ф "Барбі  Дюй
мовочка" (1)
10:00 "Їмо вдома"
11:30 "ВусоЛапоХвіст"
12:30 "Топмодель поа
мериканськи"
15:15 "Орел і Решка. Шо
пінг"
16:15 "Орел і Решка. Ку
рортний сезон"
18:10 "Вечірній квартал"
20:10 Х/ф "Еон Флакс"
(2)
22:00 "КВК"
00:20 Х/ф "Сімнадцяти
річні" (2)

НТН

04:35 Х/ф "Москальча
рівник" (1)
05:55 Х/ф "Солом'яний
капелюшок" (1)
08:05 Т/с "Каменська  5"
11:30 "Легенди карного
розшуку". Кат із пекла
12:00 "Агенти впливу"
12:50 "Випадковий сві
док"
13:30 Х/ф "Злочинна
пристрасть"
15:15 Т/с "Капітан Гордє
єв"
19:00 Т/с "Павутиння  4"
22:45 "Випадковий сві
док"
23:30 "Віддзеркалення"
00:00 Х/ф "Підземна пас
тка" (3)
01:30 Х/ф "Знайомство з
Факерами  2" (2)

ТРК “УКРАЇНА”
6:20 Події
7:00 Прем'єра! Таємниці
зірок
7:55 Т / с "Країна 03 1)
15:15 Т / с "Моя велика
сім'я" (1)
19:00 Події тижня
20:45 Т / с "Інтерни" (1)
21:50 Т / с "Інтерни" (1)
22:55 Футбол. ЧС 2014.
1/8 фіналу

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 29/1
від 10 червня 2014 року
м. Боярка
Про підготовку міського господарства до роботи в
осінньозимовий період 20142015 років у м. Бояр
ка.
Розглянувши розпорядження голови КиєвоСвятошин
ської районної державної адміністрації № 329 від 29 травня
2014 року, з метою своєчасної та якісної підготовки місько
го господарства до роботи в осінньозимовий період
20142015 років, керуючись статтею 30 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", 
ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1. Затвердити основні заходи з підготовки міського гос
подарства до роботи в осінньозимовий період 20142015
років.
2. Виконавчому комітету Боярської міської ради забез
печити контроль за виконанням заходів з підготовки кому
нального господарства міста до роботи в осінньозимовий
період 20142015 років.
3. Керівникам комунальних підприємств м. Боярка за
безпечити в термін до 10 жовтня 2014 року готовність підві
домчих підприємств, установ та організацій до роботи в
осінньозимовий період 20142015 років.
4. Керівнику комунального підприємства "Боярське
ГВУЖКГ" до початку опалювального періоду 20142015 р.
вжити вичерпних заходів щодо погашення існуючої забор
гованості за спожитий природний газ та забезпечити укла
дання договорів та отримання відповідних лімітів природ
ного газу для сталої роботи котелень.
5. Керівникам комунальнальних підприємств "Боярське
ГВУЖКГ", "БояркаВодоканал" та КП "КиєвоСвятошин
ська тепломережа" КОР забезпечити контроль за віднов
ленням місць порушеного благоустрою в період проведен
ня ремонтних робіт на підземних інженерних мережах, з
урахуванням строків завершення ремонтних робіт до 01
листопада 2014 року.
6. Рекомендувати:
6.1. Керівникам комунальних підприємств, установ, ор
ганізацій усіх форм власності провести роботу щодо забез
печення власних виробничих і комунальнопобутових пот
реб у паливі, здійснити капітальні і поточні ремонти буді
вель, споруд та обладнання котелень промислових підпри
ємств, у тому числі тих, що забезпечують опалення житло
вого фонду, в термін до 15 жовтня 2015 року.
6.2. Керівникам комунальних підприємств м. Боярка ак
тивізувати роботу щодо своєчасного виконання рішень су
дів про стягнення заборгованості з фізичних та юридичних
осіб за надані житловокомунальні послуги.
7. Керівнику "Бояркаінформ" забезпечити постійне
висвітлення у засобах масової інформації хід підготовки
міського господарства до роботи в осінньозимовий пері
од 20142015 років.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступників міського голови відповідно до розподілу
обов'язків.
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

В. А. СКОЧКО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № ___28/3___
від 10 червня 2014 року
м. Боярка
Про оголошення конкурсу з визначення
автомобільного перевізника на автобусному
маршруті загального користування № 4 у м. Боярка
(зал.
ст.
Боярка
(фабрика
"Мальви")

Райтубдиспансер
Керуючись ст.ст. 7, 43, 44, 45 Закону України "Про авто
мобільний транспорт", Постановою Кабінету Міністрів Ук
раїни від 03.12.2008 р. № 1081 "Про затвердження Порядку
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобус
ному маршруті загального користування", ст. 30 Закону Ук
раїни "Про місцеве самоврядування в Україні", 
ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1. Оголосити конкурс з визначення автомобільного пе
ревізника на автобусному маршруті загального користу
вання № 4 (зал. ст. Боярка (фабрика "Мальви")  Райтуб
диспансер у м. Боярка.
2. Згідно з п. 28 Порядку проведення конкурсу по визна
ченню перевізників на автобусних маршрутах загального
користування, затвердженого Постановою Кабінету Мініс
трів України від 03.12.2008 р. № 1081, опублікувати в газеті
"Бояркаінформ" оголошення про конкурс, яке повинно
містити необхідну інформацію.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
заступника міського голови В. М. Дубовецького.
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

В. А. СКОЧКО

20 червня 2014 року

Наше майбутнє

«ВІЗЕРУНКИ УКРАЇНИ»
17 червня у Києві у приміщенні
бібліотеки для дітей ім. Наталі
Забіли відбулося відкриття
виставки вихованок студії "Художня
вишивка" Києво!Святошинського
районного центру творчості молоді
"Оберіг" Валентини Гущик
та Марини Максимченко.

оригінальністю задумів та яскравим
гармонійним колоритом, викликають
позитивний настрій та почуття душев
ного тепла.
Виставка триватиме близько місяця.
Всіх бажаючих переглянути творчі до
робки дівчаток чекаємо за адресою: м.
Київ, проспект Науки, 4.

Валентині  15 років, вона нав
чається в Боярській ЗОШ № 1. Ви
шивкою захоплюється лише кіль
ка років, та це не завадило їй до
сягти високого виконавського рів
ня. Її роботи постійно здобувають
призові місця на виставкахкон
курсах обласного та всеукраїн
ського рівнів. Вже другий рік пос
піль вона отримуватиме стипен
дію голови КиєвоСвятошинської
РДА.
Максимченко Марина навчаєть
ся в Крюківщинській ЗОШ. Мари
на ще зовсім юна  у вересні їй ви
повниться лише 9 років, а вона
вже має неабиякі успіхи! Цього
року вона отримала подяку за ви
соку майстерність на всеукраїн
ській виставціконкурсі "Україн
ський сувенір".
Керівник студії Емілія Кулініч ви
ховала та навчила не одне поко
ління талановитої молоді. Роботи
всіх її вихованців вирізняються
чистотою та якістю виконання,

зовний вік. Призов громадян України
на строкову військову службу" Закону
України "Про військовий обов'язок і вій
ськову службу", всі громадяни, яким у
період призову виповнилося 18 років, а
також ті, в кого закінчилась відстрочка
від призову або не призвані раніше на
строкову військову службу за різних
обставин, зобов'язані прибути для про
ходження призовної комісії на призов
ну дільницю.
У разі, якщо за будьяких обставин
повістка не надійшла, громадяни при
зовного віку зобов'язані самостійно
з'явитися до призовної дільниці в деся
тиденний строк із дня початку відповід
ного чергового призову, визначеного
Указом Президента України.
На підставі Закону України "Про вій
ськовий обов'язок і військову службу",
керівники підприємств, установ, орга
нізацій, у тому числі навчальних закла
дів, незалежно від їх підпорядкування і
форми власності, зобов'язані відклика
ти призовників з відряджень для забез
печення своєчасного прибуття їх на
призовну дільницю.
Варто також нагадати, що громадя
ни, які ухиляються від призову і не з'яв
ляються за повісткою до військового
комісаріату, несуть відповідальність
згідно з чинним законодавством.

В ГОСТІ ДО РЯТІВНИКІВ
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Поради психолога

Шановні батьки!
Скільки років не виповнилося б вашій дитині, вона завжди буде для
вас дитиною.
Пропонуємо вашій увазі поради фахівців, щоб краще розуміти один
одного.

ДИТЯЧІ ЗАПОВІДІ
1. Дорогі батьки, пам'ятайте, що
ви самі запросили мене до своєї ро
дини. Колись я залишу батьківську
оселю, але до того часу навчіть ме
не, будь ласка, мистецтву бути лю
диною.
2. У моїх очах світ виглядає інак
ше, ніж у ваших. Прошу Вас, пояс
ніть мені: що? коли? чому? кожен із
нас у ньому має робити.
3. Мої ручки ще маленькі  не очі
куйте від мене досконалості, коли я
застилаю ліжко, малюю, пишу або
кидаю м'яча.
4. Мої почуття ще незрілі  прошу,
будьте чуйними до моїх потреб.
5. Щоб розвиватися, мені потріб
не ваше заохочення, а не тиск. Ла
гідно критикуйте і оцінюйте, але не
мене, лише мої вчинки.
6. Дайте мені трохи самостійності,
дозвольте робити помилки, щоб я
на них учився. Тоді я зможу само

БАТЬКІВЩИНА КЛИЧЕ ДО ЗБРОЇ
У зв'язку із загостренням ситуації
на сході країни 1 травня Указом
Президента України "Про заходи
щодо підвищення обороноздатності
держави" було поновлено призов на
строкову військову службу до
Збройних Сил України та інших вій!
ськових формувань.
Як повідомив райвійськкомісар Павло
Крайник, призову на строкову службу до
лав Збройних Сил України підлягає 2772
юнаки нашого району. У Вишневому та
Боярці процес призову іде не дуже ак
тивно: з 598 вишнівчан з'явилося лише
58, з 591 боярчан  лише 110.
Павло Іванович переконаний, що у
містах гірше спрацьовує оповіщення.
На апаратній нараді у голови РДА міські
голови Тарас Добрівський та Ілля Діков
доповідали про об'єктивні причини не
явки громадян. Робота проводиться: ті
ж повістки доставляються по домівках
працівниками військовооблікових сто
лів у супроводі членів громадських
формувань і працівників міліції, але
частогусто мешканці, зачувши, з якої
причини до них прийшли, просто не
відчиняють двері. Так само активно
проводяться заходи з примусової дос
тавки призовників для проходження
медкомісії.
Хоча, відповідно до ст. 15 п. 8 "При
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стійно приймати рішення у доросло
му житті.
7. Прошу, не робіть усього за ме
не, бо я виросту переконаним у сво
їй неспроможності виконувати зав
дання згідно з вашими очікуванням.
8. Я вчусь у вас усього: слів, інто
націй голосу, манер. Ваші слова, по
чуття і вчинки повертатимуться до
вас через мене. Тому навчіть мене,
будь ласка, найкращого. Пам'ятай
те, що ми разом не випадково: ми
маємо допомагати один одному.
9. Я хочу відчувати вашу любов,
хочу, щоб ви частіше брали мене на
руки, пригортали, цілували. Але
будьте уважні, щоб ваша любов не
перетворилася на милиці, які зава
жатимуть мені робити самостійні
кроки.
10. Любі мої, я вас дужедуже
люблю! Покажіть мені, що ви також
мене любите.

ПАМ'ЯТКА БАТЬКАМ
ПЕРШОКЛАСНИКІВ
1. Любіть дитину. Не забувайте
про тілесний контакт із дитиною.
Знаходьте радість у спілкуванні з
нею. Дайте їй місце в сім'ї.
2. Нехай не буде жодного дня без
прочитаної разом книжки.
3. Розмовляйте з дитиною, розви
вайте її мовлення. Цікавтеся спра
вами і проблемами дитини.
4. Дозвольте дитині малювати,
розфарбовувати, вирізати, наклею
вати, ліпити.
5. Відвідуйте з дитиною театри,
організовуйте сімейні екскурсії міс
том.

6. Віддайте перевагу повноцінно
му харчуванню дитини, а не вишука
ному, дорогому одягу.
7. Обмежуйте перегляд телепере
дач до 30 хвилин на день.
8. Зверніть увагу на те, що діти де
що знають про секс. Не дайте цій
темі домінувати.
9. Привчайте дітей до самообслу
говування і формуйте трудові на
вички й любов до праці.
10. Не робіть із дитини лише спо
живача, нехай вона буде рівноправ
ним членом сім'ї зі своїми правами
й обов'язками.

ПАМ'ЯТКА БАТЬКАМ,
ДІТИ ЯКИХ СТОЯТЬ НА ПОРОЗІ
ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
1. Любіть дитину не за те, що вона
розумна чи красива, а за те, що рід
на.
2. Головне новоутворення підліт
кового періоду  відкриття своєї ін
дивідуальності, свого "Я".
3. У цей час починається перебу
дова організму  дитина стає ім
пульсивною, у неї часто змінюється
настрій, виникають конфлікти з ро
весниками, бунт проти батьків.
4. У дітей настає криза, пов'язана
з бажанням здобути самостійність,
звільнитися від батьківської опіки,
з'являється страх перед невідомим
дорослим життям.
5. Зростає дух незалежності, який
впливає на стосунки підлітка в сім'ї,
у школі.
6. Бажання звільнитися від зов
нішнього контролю поєднується зі
зростанням самоконтролю й почат
ком свідомого самовиховання.

7. Підліток дуже вразливий і легко
піддається впливам як позитивним,
так і негативним.
8. Дитина має підвищений рівень
тривожності.
9. Внутрішній світ дитини ще нес
табільний, тому батькам не слід за
лишати своїх дітей без нагляду.
10. Розширюється коло спілкуван
ня.
11. Підвищується інтерес до свого
тіла, зовнішності.
12. З'являються нові авторитети.
13. Недоліки й суперечності в по
ведінці близьких і старших сприй
маються гостро й хворобливо.
14. У батьках підлітки хочуть бачи
ти друзів і порадників, а не диктато
рів.
Т. Франчук,
спеціаліст центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді

- ВДАІ КиєвоСвятошинського району повідомляє:

Вихованці ДНЗ "Берізка" завітали
до 51 ДПРП м. Боярка.
Рятівники провели для дітей лекцію
щодо необхідності дотримання правил
пожежної безпеки у побуті та нагадали
про небезпеку дитячих пустощів з вог
нем.
Вихованці "Берізки" з цікавістю спос

терігали, як можна користуватися по
жежною рятувальною технікою, взяли
участь у цікавих вікторинах та отрима
ли пам'ятки з питань пожежної безпе
ки. Кожен міг відчути себе пожежни
ком, приміряти спорядження рятуваль
ника та посидіти в пожежній машині.

У червні Державтоінспекцією
Київської області проводиться
ряд спеціальних операцій.
Працівниками ДАІ КиєвоСвято
шинського району в рамках прове
дення заходів "П'яний водій  злочи
нець", яка проходить з 02.05 до
29.06.2014, вже виявлено 22 факти
керування транспортними засобами
в стані сп'яніння.
Під час проведення операції "Ува
га! Мотоцикліст" з 16.06 до
30.06.2014 р. також вже було виявле
но 12 правопорушень, скоєних водія
ми мототранспорту.
Операція "Автобус2014" тривала з
27.05. до 20.06.2014 р., під час якої

виявлено 43 правопорушення, скоє
них водіями маршрутних транспорт
них засобів.
Також у червні було задокументо
вано 3 факти незаконного видобу
вання, перевезення піску і піщано
гравійної суміші (операція "Надра"
триває з 12.05. до 30.12.2014 р.) та 2
факти перевезення металобрухту,
що був зібраний незаконним шляхом
і направлявся на прийомні пункти
(операція "Метал" проходила з
17.05. до 14.06.2014 р.).
Під час нагляду за дорожнім рухом
виявлено близько 300 порушень
учасниками дорожнього руху.
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Події та імена

20 червня 2014 року

Д Л Я Ч О Г О Б О Я Р Ц І Т Е АТ Р ?
На мою думку, кожне міс!
то повинно мати власну автоном!
ну культурну структуру. Театр ! не!
від'ємна ланка такої структури. Не!
даремно ще понад два тисячоліття
тому міста давньої Греції мали свої
театри, адже за їх відсутності меш!
канці змушені були їздити до інших
міст за "чужим" культурним досві!
дом.
У нашому випадку боярчани мандру
ють до Києва, витрачаючи на це зайвий
час і залишаючи там кошти. Це не оз
начає, що за наявності в Боярці місько
го театру не буде потреби їздити до
столиці. Буде, звичайно, але лише до
датково  задля урізноманітнення куль
турних вражень.
А ще театр наділений однією з най
важливіших соціальних функцій  собор
ною, об'єднавчою. Відвідуючи одні й ті ж
спектаклі міського театру, глядачі відчу
вають спільні переживання, набувають
спільного мистецькожиттєвого досвіду.
Внаслідок чого гуртуються, сприймають

себе як єдину спільноту  незалежно від
віку та соціального статусу.
І чи не найголовніше: театр  це уні
кальне середовище для розвитку ди
тини, особливо в період становлення
особистості. Доведено, що діти, які за
хоплюються театром, більш комуніка
бельні, схильні до самоаналізу, краще
розуміють інших людей. У них розвива
ється здатність до співчуття і співпере
живання, а це якості, які останнім ча
сом стали дефіцитом і в окремих роди
нах, і в суспільстві загалом.
Якщо ж поруч є "свій" театр, де діти
мають змогу не лише бути глядачами,
а й навчатися у художній студії, ці якос
ті формуються більш глибоко та ґрун
товно.
Продовжуючи тему впливу театру на
молодь, варто також зауважити, що за
раз молодь спілкується переважно че
рез Інтернет, і з часом у них "відмирає"
звичка та вміння живого спілкування.
Театр  це спілкування в чистому вигля
ді: діалоги на сцені, діалог між сценою
та глядачами. Тому він привчає до цього

дитину: в театрі мимоволі виникає ба
ратурні твори, які під час вивчення їх у
жання живого діалогу з тим, хто поруч.
школі нерідко видаються школярам
Життя, як не крути,  багатоманітна
застарілими та нікому не потрібними.
гра, в якій людині треба вміти якомога
Усвідомивши все це, мабуть, не бу
майстерніше "грати", щоб цікаво жити.
демо повторювати питання  для чого
Театр дарує глядачеві досвід такої жит
Боярці театр? Його просто потрібно
тєвої гри. А той, хто сам приміряє на
створити. На щастя, вже є люди, які го
себе театральні ролі, перевтілюючись
тові це робити.
в іншу людину
Режисервикладач
КНУТКТ
персонажа, про
ім.
КарпенкаКарого,
сцена
живаючи на сцені
(чи в уяві) чуже рист, режисер театру, кіно і те
життя, замислю лебачення. Режисерпостанов
ється над влас ник багатьох телевізійних прое
ним і впроваджує ктів. Зокрема: "3х4. Найкумед
ігровий досвід у ніше домашнє відео", "Кунстка
своє повсякден мера", "Судові справи", "Еники
ня.
Беники", "Сусідські війни" тощо.
Та й освітня
Режисерпостановник серіа
функція не є чу
жою театрові. У лів: "Звичайне диво", "Таксі",
живій
ігровій "Страх у твоєму домі". Режисер
формі сценічного постановник низки спектаклів
дійства комфор на різних майданчиках України
тно сприймають та Азербайджану.
Аркадій НЕПИТАЛЮК
ся класичні літе

ЗА ПОКЛИКОМ ЧАСУ ! НА ВИМОГУ СЕРЦЯ
Життєві реалії нашого сьо!
годення породжують нові життєво
необхідні потреби: як захистити се!
бе і близьких, як бити супостата, як
виживати в умовах бойових дій…
На ці питання дає відповідь програ!
ма "Народний резервіст", чергове
заняття за якою відбулося 14!15
червня в тренувальному таборі поб!
лизу одного з населених пунктів
Києво!Святошинського району.
Про серйозність занять свідчить хоча
б такий факт: саме в ці дні тут навчали
ся і тренувалися бійці національної
гвардії, які вже зараз, коли ви читаєте
ці рядки, воюють в гарячих точках на
сході нашої країни…
120 осіб, які бажають відновити влас
ні бойові навички або ж опанувати ази
військової науки. Інструкторипрофесі
онали, за плечима яких гарячі точки від
Афганістану до гори Карачун та Волно
вахи! Глухий брязкіт зброї, інструктаж
пояснення перед виконанням завдан
ня, димові шашки та БТР, які допомага
ють налаштуватися на серйозний лад,
і, звісно ж, "розбір польотів" після ви
конання кожного етапу, будь то розбір
казбірка зброї, відпрацювання прийо
мів рукопашного бою чи навчальний
бій по оборонізахопленню блокпосту.
Це  погляд збоку.
Представників практично всіх облас
тей України, навіть тих, де зараз пов
ним ходом йде найсправжнісінька, хоч і
неоголошена війна проти нашого на
роду, об'єднало дві речі: бажання за
хистити рідну українську землю та
програма "Народний резервіст", яка
практично навчає цьому.
З історії виникнення програми
"Народний резервіст"
Про це розповідає один із волонте
рів, який допомагає в організації дано
го процесу  пан Юрій:
 Автор програми "Народний резер
віст"  Олексій Арестович. В її організа
ції та втіленню в життя бере участь ве
лика кількість різних людей. Орієнтова
на на громадян України з метою підви
щення їх особистих шансів виживання
у випадку потрапляння в ті чи інші суто
військові (тобто  бойові) ситуації. Не
обхідні знання бажаючим надають вик
лючно професіонали з практичним вій
ськовим досвідом і великим стажем
викладання: відставники або діючі офі
цери ЗСУ, СБУ, МВС. До програми під
готовки входить набір різних дисциплін
 інженерні, тактичні, перша допомога,
елементарні навики поводження зі
зброєю. Головний орієнтир  підвищи
ти шанси виживання.
Важливо те, що люди, які пройшли
навчання за цією програмою, бачать
результат і отримують практичні нави
ки, які, на жаль, можуть знадобитися в
реальних ситуаціях.
 Чи обмежується програма виключ
но ось такими заняттями?
 Ми займаємося організацією та
доставкою гуманітарної допомоги на
шим військовослужбовцям, які перебу
вають в зоні бойових дій  в Донецькій

та Луганській областях. Під час цих ві
зитів ми неодноразово відмічали, що
рівень підготовки наших бійців  нац
гвардії, контрактників, строчників  ду
же низький. Адже
більшість або слу
жила давно, або в
армії
займалася
"фарбуванням пар
канів". Відтак часто
густо не мають еле
ментарних навиків
не те що правиль
ного ведення бою, а
навіть просто збе
реження власного
життя. Наприклад,
на горі Карачун
один із бійців, отри
мавши
бінокль,
просто висунувся з
ним у яскраво освіт
лене вікно. Звісно,
що крім "власної"
кулі за таких обста
вин навряд чи щось
розгледиш.
Що ж до самого
проекту, то він має
декілька напрямів: є навчання для ба
тальйонів, які безпосередньо воюють,
навчання для нацгвардії тощо. Що ж до
саме цих занять, то хоча вони й займа
ють останнє місце за шкалою пріори
тетів сьогоднішнього дня, але від того
не менш важливі.
 Яка структура занять за даною
програмою?
 Програма розрахована на чотири
дводенні заняття, її мета  прищепити
людям елементарні навики виживання.
Знаходять нас через Інтернет. Група у
Фейсбуці так і називається: "Народний
резервіст".
Плани, втілені в життя
Мабуть, не секрет, що потрібність, а
відтак життєздатність того чи іншого
проекту дуже залежить від оцінки тих
людей, на яких він орієнтований. З ог
ляду на це наведемо декілька думок з
приводу програми "Народний резер
віст" його учасників  наших земляків
боярчан.
Наприклад, Костянтин Ващенко, ди
тячий тренер з вільної боротьби. До
тренувального табору потрапив за зап
рошенням. За словами самого Костян
тина, коли він дізнався, що можна пот
ренуватися  не вагався ні хвилини. Чо
му?
 Останні події в нашій країні наочно
переконують у життєвій необхідності
таких програмпроектів і саме прак
тичних навчань. Адже ми повинні вміти
самі себе захистити. Зокрема, сподо
балось відпрацювання тактики веден
ня бою, причому як в обороні, так і в
нападі. Єдине побажання  щоб було
більше вогневої підготовки з метою
напрацювання навичок максимально
результативної стрільби по цілях. Нап
риклад, у мене є своя зареєстрована
зброя. Та при всій любові до зброї зай
вий тренінг ніколи не завадить. Адже
це  аксіома: чим більше й частіше стрі
ляєш, тим кращий результат. Якщо бу

де можливість  обов'язково ще брати
му участь у цих тренуваннях, тим біль
ше, що навчання розбито на декілька
циклів  від простого до складного.

А ось якими думками поділився з на
ми Євген Руденко, начальник штабу
Боярського осередку самооборони
Київської області:
 Участь в цьому заході нами зазда
легідь не планувалася, так як дізналися
про це буквально напередодні. Що мо

жу сказати з приводу участі в навчан
нях за програмою "Народний резер
віст"? Якщо коротко: враження прек
расні, втома шалена!

 А якщо більш детально?
 Сьогодні ми повторили і пригадали
навички поводження зі зброєю. Отри
мали важливий досвід ведення бою як
на відкритій місцевості,
так і в обмеженому
просторі. Спочатку діз
налися, а потім практич
но відпрацювали вміння
"брати" і "тримати"
блокпост, навички на
дання першої допомоги
в умовах ведення бойо
вих дій…
 Можливо, ці знання
та навички потрібні ли
ше "професіоналам"?
Наскільки, на Вашу дум
ку, такі заняття актуальні
для Боярки і наскільки
вони можуть бути попу
лярними серед бояр
чан?
 Щодо популярності,
то у місті дуже багато
патріотів, які хочуть жити
в нормальних мирних
умовах, а відтак готові
захищати дійсно народ
ну владу і своє місто, захищати зі збро
єю в руках. Наприклад, молодь 1718
років приходили до нас і намагалися
записатися до самооборони. Звісно,
ми їм відмовили, навіть з урахуванням
того, що вони готові були принести до
відки від батьків про дозвіл: діти є діти.
Маєш 21 рік  будь ласка: пиши заяву,
отримуй документ. Зараз плануємо
продовжувати такі навчання самостій
но. Будемо запрошувати кваліфікова
них інструкторів з рукопашного бою зі
зброєю та без неї. Причому плануємо
навчати також і юнаків, з одної простої
причини: їм іти в армію, їм захищати
нашу Батьківщину. Для молоді спробу
ємо організувати подібні, можливо, не
такі масштабні заняття, щоб дати хоча
б ази бойових навичок. Це буде, на
мою думку, цілком правильно. Навіть
якщо лише для самозахисту. Що ж до
"Самооборони", то нас близько 20 осіб
"бойових". Є й "зелена" молодь, якої
сьогодні не було, але для якої ми має
мо намір продовжити такі заняття. Чес
но кажучи, своїх хлопців відпускати в
Донецьк чи Луганськ я не планую. З од
нієї дуже простої причини: для них ще
знайдеться робота і в рідному місті.
Замість післямови
Ось такі погляди на програму "На
родний резервіст" у наших земляків  її
учасників. А єднає ці відверті слова го
ловне: їх промовляють люди, яким не
байдужі ні доля країни, ні долі рідного
міста, ні своя власна. Тому що всі вони
народжені вільними людьми, і повер
нення до рабства (чи то червоного, чи
білоголубого, чи трикольорового, чи
будьякого іншого!) не бажають ні собі,
ні будькому. А відтак слова з Гімну Ук
раїни "Згинуть наші вороженьки!.." для
них  не просто слова, а життєве пере
конання і життєва позиція, яку вони
ладні відстоювати зі зброєю в руках.
Радислав Кокодзей,
фото автора
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ВІДПОЧИНОК «ПІД КЛЮЧ»

Прийшла
пора літніх від!
пусток, яка ба!
гатьох кличе у
мандри. І перед кожним ту!
ристом постає головне пи!
тання: який маршрут обрати?
Наступне питання ! як оби!
рати: покластися на свій дос!
від чи звернутися за порадою
до професіоналів?
У пошуках відповідей на ці
та інші питання "Боярка!
інформ" звернулася до керів!
ника Боярського відділення
мережі агентств "Гарячі тури"
Анни Євтушенко.
 Як події останніх місяців
в Україні вплинули на впо
добання мандрівників та на
вибір маршрутів для відпо
чинку?
 Шанувальники кримських
пляжів нині змушені шукати
нові місця для відпочинку.
Найбільшою
популярністю
цього літа користуються тури
до Єгипту, Туреччини та Туні
су. Також дуже відвідуваною є
Болгарія, яка за ціновою полі
тикою (за умов поїздки авто
бусом) є аналогом тогорічно
го Криму.
 До речі, про цінову полі
тику.
 Ціни на послуги туристич
них агентств та закордонних
готелів приймаючої сторони
не змінились. Але через під
вищення курсу іноземної ва
люти, купівельна спромож
ність українців суттєво знизи
лась. Курс найпопулярнішої
валюти  долар США  зріс на
45 % порівняно з минулим ро
ком. Звичайно, це змушує клі
єнтів обирати тури собі "по
кишені".
 Що пропонує Ваше
агентство?
 "Гарячі тури" надають клі
єнтам повний комплекс пос
луг: від консультаційних (при
міром, яку країну обрати) до
обов'язкового страхування
тих, хто від'їжджає за кордон.
Також ми надаємо послуги,
що не входять до "стандар
тного" комплексу, який, заз
вичай, пропонується мандрів
никам.
У нас є послуга "бронюван
ня готелів для тих, хто від
правляється у відрядження.

Цей вид послуг ще не дуже
популярний в нашій країні, бо
вважається, що турагентства
надають, переважно, розва
жальні послуги. Але ті, хто хоч
раз скористався такою послу
гою, відзначають зручність
бронювання номерів через
агентство, бо в такому випад
ку підтвердження готелю про
бронювання є обов'язковим.
Найсвіжіша пропозиція! Ми
пропонуємо нашим клієнтам
систему бронювання авіа
квитків за європейськими та
рифами, які часто є значно
дешевшими, ніж тарифи в Ук
раїні.
Популярною послугою, яку
надає наша агенція, є "Тури в
кредит". Без об'ємного пакету
документів та за нульовою

 А як щодо сімейного та
дитячого відпочинку цього
року?
 Наше агентство намага
ється індивідуально підходити
до потреб кожної родини, ад
же вподобання у всіх різні.
Треба наголосити, що вимо
ги до відпочинку з кожним ро
ком стають більш вибагливи
ми, наші співвітчизники поча
ли більше цікавитися активни
ми, європейськими засобами
проведення дозвілля.
Часто запитують про екс
курсійні тури, які входять до
програми готелів. Великою
популярністю користуються
тури, наприклад, до Греції, де
багато туристів обирають ва
ріант "взяти авто в прокат" та
подорожувати по країні, зат

ФУТБОЛ НЕ НА ДИВАНІ
Спорт!бари ! найкраще
місце для відпочинку бага!
тьох вболівальників, які
люблять переглядати най!
важливіші спортивні події в
компанії друзів, з келихом
прохолодного напою.
У розпал Чемпіонату світу з
футболу2014 практично усі
заклади громадського харчу
вання переходять у розряд
спортбарів. "Бояркаінформ"
поцікавилася, як у рідному міс
ті можна поєднати любов до
спорту з бажанням дивитися
футбольні матчі світового рівня
не на дивані.
Як з'ясувалося, матчі чемпіо
нату світу з футболу на велико
му екрані демонструють не всі
боярські заклади громадсько
го харчування.
Передбачається, що спрагу
вгамовувати відвідувачі будуть
у кафе. Одна дружня компанія
може замовити собі напої, чіп
си, піцу, інша  вишукані стра
ви. Але справжні вболівальни
ки є рівними між собою, адже
головне для них  перемога
улюбленої команди!

Найкомфортніші умови для
перегляду матчів створено у
Спортбарі "Каток",
вул. Білогородська, 13,
тел.: (067) 2306352
(5 плазмових телевізорів та
найбільший екран у місті);
Пропонують відвідувачам
перегляд матчів на великих ек
ранах, а також плазмових те
левізорах Кафе "1А",
вул. Магістральна, 1,
тел.:(09845) 43739;
Піцерія "Маестро",
вул. Хрещатик, 73,
тел.: (093) 4012002,
(096) 5268687.
З радістю зустрічають вболі
вальників та надають можли
вість перегляду футбольних
баталій на плазмі:
Центр дозвілля "Міка!паб",
вул. Магістральна, 46/61,
тел.: (093) 0200202;
Кафе "Leo Cafе",
вул. Білогородська, 134,
тел.: (096) 9307557;
Піцерія "Mr. Pepe",
вул. Молодіжна, 77,
тел.:(097) 7819636.

КИЄВО!СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ПОВІДОМЛЯЄ:

відсотковою ставкою наші клі
єнти можуть розрахуватися за
відпочинок протягом кількох
місяців, розбивши суму на
кілька платежів.
Крім обов'язкового медич
ного страхування, ми також
пропонуємо поліси обов'язко
вого страхування цивільно
правової
відповідальності
власників наземних транспор
тних засобів, а також пенсійне
страхування. Ще одна новин
ка, яка нині користується по
пулярністю,  страхування
зброї.

римуючись на кілька днів у
визначних місцях.
Щодо дитячого відпочинку
дітей шкільного віку, найбільш
популярним цього літа є від
починок на Закарпатті та При
карпатті, з цікавими екскурсі
ями, свіжим повітрям та ма
льовничою природою.
За будь!якою інформаці!
єю просимо звертатися за
телефонами агентства
"Гарячі тури":
(044) 406!36!06;
(067) 683!32!24,
вул. Хрещатик, 37!а.

14!15 червня відбулися
ігри 8 туру районного чемпі!
онату з футболу 2014 року.
На стадіоні в Крюківщині 14
червня ФК "Динамо" (Крюків
щина) зіграв з ФК "ПСВін
нер" (Боярка) з рахунком 5:3.
У Гостомелі 14 червня зус
трілися ФК "Гостомель" та ФК
"Арсенал" (Боярка). Резуль
тат гри вдалий для боярчан 
0:2.

Цього ж дня на полі Бояр
ської ЗОШ № 1 зустрілися дві
боярські команди ФК "Стара
Боярка" та ФК "Фанат" (Бояр
ка). Рахунок гри: 1:0.
У неділю, 15 червня, поле
Боярської ЗОШ № 1 стало
місцем зустрічі ФК "Ветеран"
(Боярка) та ФК "Петрівське".
У напруженій боротьбі бояр
чани перемогли з рахунком
3:2.

Впродовж 2022 червня
відбудуться матчі 9 туру ра
йонного чемпіонату з фут
болу.
На футбольних полях району
зі своїми суперниками зустрі
нуться і боярські команди.
Перша ліга
321 червня, 10:00, Забір'я:
ФК "Арсенал" (Боярка) 
ФК "Енергія" (Чабани).
322 червня, 13:00, Забір'я:
ФК "ПСВіннер" (Боярка) 
ФК "Гостомель".
Друга ліга
322 червня, 18:00, Петро

павлівська
Борщагівка:
ФК "Фанат" (Боярка) 
ФК "Чайка2" (П.П. Бор
щагівка).
3 21 червня, 19:00, Петро
павлівська
Борщагівка:
ФК "Гостинний двір" (Виш
неве)  ФК "Стара Боярка".
Третя ліга
320 червня, 18:30,
Білогородка: ФК "Уфам"
(Білогородка)  ФК "Ветеран"
(Боярка).

Äëÿ òèõ, õòî ïîñòóº

СМАЧНІ РЕЦЕПТИ ВІД ГАЛИНИ
Закуска
"Кабачок та КО"
Час приготування  45 хв.
Ця смачна закуска готується швидко
та легко і підходить для тих, хто постує.
А найголовніше  в процесі приготуван
ня, овочі не втрачають корисних еле
ментів та ідеально засвоюються за до
помогою олії та спецій.
Інгредієнти:
 кабачки  3 шт.
 перець болгарський  1 (великий)
 цибуля  2 шт.
 морква  2 шт.
 горіхи (будьякі, я використовую
запашний мигдаль)  2 ст. л.
 часник  2 зубчики
 олія  2 ст. л.
 сіль  за смаком
 зелень  за смаком
 перець чорний, мелений  за смаком
Приготування:
Кабачки, болгарський перець, мор
кву та цибулю миємо, чистимо та ріже
мо великими шматками. Запікаємо
овочі в духовці (у фользі чи на невели
кому вогні). Запечені овочі подрібнює
мо в блендері. Розігріваємо олію на па
тельні, додаємо сіль, перець, подріб
нені часник та горіхи та прогріваємо
кілька хвилин отриману суміш. Залива
ємо нею овочі, перемішуємо та приси
паємо зеленню.

Суппюре
"Смачна несподіванка"
Час приготування  4560 хв.
Вам важко уявити смачну страву, в
рецепті якої присутня перлова крупа?
"Найважче" в цій страві  підготувати
перлову крупу, яку потрібно замочува
ти на ніч.
Інгредієнти:
 перлова крупа  67 ст. л.
 шампіньйони  400500 г
 картоплини  3 шт.
 морква (середня)  1 шт.
 цибуля (велика)  1 шт.
 олія  2 ст. л.
 лавровий лист  12 шт.
 сіль, перець  за смаком.
Приготування:
Гриби та картоплю відварюємо в ок
ропі 15 хв. Відокремивши від юшки,
подрібнюємо їх блендером та залиша
ємо в окремому посуді. До юшки дода
ємо лавровий лист, спеції та поперед
ньо замочену на ніч перлову крупу. Ва
римо 20 хвилин. Додаємо до юшки під
смажену моркву та цибулю та варимо
ще 1015 хвилин. А потім додаємо пю
ре з картоплі та грибів, сіль за смаком і
даємо настоятися 1015 хв.

Десерт
"Вівсяні яблучка"
Час приготування  2025 хв.
Ця страва сподобається і дорослим, і
дітлахам. Під час посту чашка запашно
го чаю підійде ідеально, якщо ж Ви не
постуєте, він смакуватиме з кулькою
морозива.
Інгредієнти:
 яблука  34 шт.
 вівсяні пластівці  34 ст. л.
 горіхи (за смаком) 1 ст. л.
 мед  12 ч. л.
 сік (на вибір)  1 ст. л.
 цукор (якщо яблука кисленькі)  1 ст. л.
 спеції (за бажанням  ваніль,
кардамон, кориця)
Приготування:
Чистимо яблука від шкірки та насіння.
Нарізаємо кубиками. В невеликій кас
трульці прогріваємо мед із соком та
спеціями. Додаємо яблука та варимо
на невеликому вогні 5 хвилин. Слідкує
мо, щоб наші яблучка не розварилися.
Підсмажуємо на пательні суміш горіш
ків та пластівців (найкраще використо
вувати "Геркулес", а не ті, які ідуть до
швидких сніданків). У порційний (або в
звичайний керамічний) посуд виклада
ємо яблука, присипаємо їх пластівцями
та горішками і ставимо в розігріту ду
ховку на 710 хв.

Смачного!

Вболіваймо за наших
земляків!

СВЯТКУЙМО
РАЗОМ, ТАТУСІ!
У багатьох країнах світу у
третю неділю червня відзна!
чають День батька. Вперше
про таке свято заговорили на
початку минулого століття в
Сполучених Штатах Америки і
поступово його почали відзна!
чати в інших країнах.
В Україні це свято ще не дуже
відоме. З давніхдавен береги
нею дому і хранителькою домаш
нього тепла є жінкамати, на неї
покладено багато обов'язків і ос
новну роль у вихованні дітей.
Чоловікам відводиться роль за
хисника, годувальника, і часто за
всіма цими справами чоловіки не
мають достатнього часу приділя
ти увагу своїм дітям, а це дуже
прикро. Адже від того, який бать
ко в сім'ї, залежить, якими людь
ми в майбутньому виростуть і
стануть його діти.
Існує вислів: "Один батько ва
жить більше, ніж сто вчителів" і
це дійсно так, адже роль батька у
вихованні дітей  неоціненна.
Вітаємо всіх наших шановних і
поважних татусів!
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Â³òàºìî ç 60-ð³÷íèì þâ³ëåºì
øàíîâíó

Запрошуємо Вас взяти участь у соціальному проекті

«НАШЕ УСМІХНЕНЕ МАЙБУТНЄ»

ÍÀÓÌÅÍÊÎ
Ëþäìèëó Ìèêîëà¿âíó,

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 6!ти років
надсилайте на електронну адресу газети: boyarka!inform@ukr.net

çàñëóæåíîãî ë³êàðÿ Óêðà¿íè,
ðàéîííîãî ïåä³àòðà!
Ñóìë³ííîþ äîâãîð³÷íîþ ïðàöåþ
òà äîáðîçè÷ëèâèì ñòàâëåííÿì
Âè çàñëóæèëè ãëèáîêó ïîâàãó.
Íåõàé êîæåí íîâèé äåíü áóäå
áàãàòèì íà ðàä³ñí³ çâ³ñòêè,
ïðèºìí³ ïîä³¿, îñîáèñò³
äîñÿãíåííÿ òà áëàãîðîäí³
ñïðàâè!

20 червня 2014 року

ГОРОСКОП
23 червня  29 червня
ОВЕН (21.03—20.04).
Ваша активна праця дасть бажанi
результати — грошову винагороду
забезпечено. Щоб позбутися не
приємних вражень, займiться чи
мось цiкавим.
ТЕЛЕЦЬ (21.04—21.05).
На цьому тижнi ви будете займа
тись домашнiми справами. Не на
магайтеся зробити все i вiдразу. Як
кажуть, повiльно їдеш — далi бу
деш.

Ç ïîâàãîþ,
ì³ñüêèé ãîëîâà Òàðàñ Äîáð³âñüêèé
òà âèêîíêîì Áîÿðñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

БЛИЗНЮКИ (22.05—21.06).

Поліна ЛУПІЧ

Богдана БОНДАРЕНКО

РАК (22.06—23.07).
На початку тижня близькi приєм
но вас здивують. Варто пошукати
компромiси у стосунках з оточуючи
ми, забувши про власну впертiсть
та особистi плани. Вiд авiаперельо
тiв краще поки що утриматися.

Втрачений атестат МП 14849 про
закінчення Боярської середьної школи № 3,
виданий на ім’я Писаренко Світлани
Анатоліївни, про що зроблено запис у книзі
під № 170, вважати недійсним

ЛЕВ (24.07—23.08).

КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК,
ГАЗОБЕТОН, ВУГІЛЛЯ, ДОШКА, БРУС.
СУПЕРЦІНА!
тел. 095-0000-884,

096-0000-884

Основнi подiї стосуватимуться
роботи. Якщо ви давно планували
знайти нове мiсце роботи, не поспi
шайте дiяти i добре все сплануйте.
Вихiднi проведiть у веселiй компа
нiї.

ОГОЛОШЕННЯ
22 вересня 2013 року приблизно з 5:30 до 5:50 в Боярці
по вулиці Магістральній, 1 (навпроти кафе 1А) було
скоєно наїзд на людину.
Дуже просимо відгукнутися очевидців або свідків події.
Телефон (097) 2985417.

Втрачену 03.06.2014 року
печатку ФОП Іскра Т. Ю.,
вважати недійсною.

Втрачену 03.06.2014 року
печатку ФОП Маковська К. І.,
вважати недійсною.

Втрачені дипломи Національного університету “Києво
Могилянська Академія” за № КВ 30407475, КВ 23080992,
КВ 28049785 та додатки до них, видані на ім’я Губарева
Кирила Вадимовича, вважати недійсними.

У газеті “Бояркаінформ” № 11 від 6 червня 2014 р. була
допущена помилка в оголошенні. Правильний текст
оголошення читати так:
Втрачене свідоцтво про право власності на
квартиру за адресою: м. Боярка, вул. Лінійна, 30, кв.
116, реєстровий № 62 від 8.02.1999 р. на Дику Ганну
Іванівну і Дикого Миколу Павловича, вважати
недійсним.

Несприятливий перiод для аван
тюр i далеких поїздок, будьте обе
режнi у транспортi й на водi. Виру
шаючи у вiдпустку, подбайте зазда
легiдь про мiсце вiдпочинку.
ДІВА (24.08—23.09).
Вас намагатимуться залучити до
тих справ, до яких ви не маєте жод
ного стосунку. Щоб не потрапити в
неприємну ситуацiю, уникайте ви
падкових знайомств.
ТЕРЕЗИ (24.09—23.10).
Будьте уважнi при оформленнi
документiв, вiдкладiть вирiшення
важливих питань на деякий час. У
стосунках iз керiвництвом краще
тримати дистанцiю.
СКОРПІОН (24.10—22.11).
Вашi друзi та колеги вдячнi долi
за те, що ви є в їхньому життi. Ви
завжди готовi прийти всiм на допо
могу. Виправляйте старi помилки,
зазирнiть у своє майбутнє.
СТРІЛЕЦЬ (23.11—21.12).
На першому планi старi обiцянки,
за якi доведеться вiдповiдати. Ри
зикованi заходи та авантюри зава
жатимуть на роботi та в особистому
життi. У вихiднi вiдмовтеся вiд шкiд
ливих звичок.
КОЗЕРІГ (22.12—20.01).
Ви вiдчуватимете апатiю i неба
жання працювати. В цьому випадку
кращими лiками буде весела вечiр
ка з друзями або сiмейний вiдпочи
нок. Новi знайомства обiцяють новi
враження.
ВОДОЛІЙ (21.01—19.02).
Ви неодмiнно проявите себе —
на роботi вдало завершите проект,
на вiдпочинку вражатимете всiх
своїм стилем i красою. У вихiднi
близьким знадобиться ваша пiд
тримка.
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РИБИ (20.02—20.03).
У центрi уваги — сiмейнi справи,
ви вiзьмете на себе вирiшення всiх
проблем. Не варто брати на себе
бiльше, нiж зможете виконати. Ви
хiднi проведiть iз друзями та коле
гами.

